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وأكث�ر المھ�ن .. ث�اني أق�دم مھن�ة عرفھ�ا ا�نس�ان ف�ي الت�اريخ ھ�ي ظل الجاسوس�يةست

ال�دول ومص�الحھا مختلف أكثر الناس خطراً على  الجواسيس وسيظل.. وغموضاً  تشويقاً 

تكم�ن خط�ورتھم ف��ي و .. ش�ديدة ا0ث�رقناب��ل بش�رية فھ�م بمثاب�ة .. ف�ي جمي�ع أنح�اء الع�الم

وب�أي ح�ال م�ن ا0ح�وال 5  ..تي يمتلكونھا والوظ�ائف الت�ي يش�غلونھامقدار المعلومات ال

ويمكنن��ا أن نس��تعير م��ن الق��انون تعريف��ه .. تس��تطيع أي��ة دول��ـة إط8ق��اً تجاھ��ل الجاسوس��ية

حتمي��ة ف��ي حي��اة .. الجريم��ة ظ�اھرة إحتمالي��ة ف��ي حي��اة ا�نس�ان: (الش�ھير للجريم��ة القائ��ل

ظ��اھرة إحتمالي��ة ف��ي حي��اة  ةالجاسوس��ي: (وللنعي��د ص��ياغتھا بھ��ذا الش��كل فنق��) المجتم��ع

  ).حتمية في حياة المجتمع.. ا�نسان

وكل إنسان لديه بش�كٍل أو ب�آخر م�ا يس�تطيع تقديم�ه م�ن معلوم�ات لم�ن ُيق�ّدر قيمتھ�ا 

علي ھذا ا0ساس يمكنن�ا الق�ول إن�ه وإن ك�ان ك�ل إنس�ان و.. وتكون بالنسبة لـه ذات أھمية

5 أن من يصلح بالفعل لھذه المھنة ا5س�تثنائية ھ�م القل�ة إ.. من الممكن أن يصبح جاسوساً 

لك�ن تح�اط دوم�اً بالعدي�د م�ن .. وھي قاعدة م�ن أھ�م قواع�د ع�الم الجاسوس�ية.. من ھؤ5ء

وكي�ف .. وم�ا قيم�ة م�ا لدي�ه ليقدم�ه؟.. م�ن ھ�و ھ�ذا الش�خص؟.. مث�ل.. ع8مات ا�ستفھام

ث�م ھ�ل .. اكتش�افه كي�ف ي�تم تدريب�هوبع�د .. كي�ف ي�تم اكتش�افه.. ث�م.. يمكن ا�س�تفادة من�ه

ھ�ل .. وا0ھ�م.. وھي كلھا إرھاص�ات للس�ؤال المب�دئي.. أم يكون مصيره الفشل.. سينجح

فالغلط�ة ا0ول�ي .. و5 بالتجري�ب.. فھذا الع�الم 5 يعت�رف بالفش�ل.. 5 يصلح.. أم.. يصلح

  . ھي ا0خيرة.. فيه

ا في كلمات مكتوبة تق�رأ عل�ي بالرغم من بساطة صياغتھ.. وكل تلك ا0سئلة السابقة

.. إ5 أنھا فقط مجرد توصيف مباشر وسھل لعملية معقدة.. وبين صفحات الكتب.. الورق

يتحمل ع�بء ا�جاب�ة عنھ�ا أن�اس عل�ي .. متعددة المراحل وا�جراءات.. شديدة الصعوبة
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. .مم�ن 5 يص�لح.. وفرز م�ن يص�لح.. �نتقاء ا0فضل.. والتدريب.. أعلي قدر من الذكاء

وھ��ذا بش��كل ع��ام عل��ي مس��توي جمي��ع .. وت��دفع ب��8 حس��اب.. ومؤسس��ات تم��ول ك��ل ذل��ك

  . ب8 استثناء.. أجھزة المخابرات العالمية

***  

يمكنن��ا الق��ول أن ھن��اك تب��اين ش��ديد ب��ين العدي��د م��ن .. ولخط��ورة طبيع��ة ھ��ذا عم��ل

أن  فھن���اك م���ا نس���تطيع.. وا0دوار الثانوي���ة.. م���ا ب���ين البطول���ة المطلق���ة.. الجواس���يس

الجواس�يس بينما ھناك طائفة من .. بأنھم مجرد كومبارس علي خشبة المسرح.. نّوصفھم

.. ة الت�اريخص�ياغدوا ي�يعاستطاعوا بحق أن .. ھم ا0برز علي خريطة الجاسوسية عالمياً 

   .لب8دھمعديدة  اتراصتان بدھائھم وحيلھم وأحرزوا ..فقلبوا موازينه

  :..!!اجلواسيس وقود احلرب

و إن ل�م يص�بح ا0وح�د و5  - يةسوالجاسھي الميدان الرئيسي دائماً لعالم  والحروب

ف�الحرب دائم�ا  -ا0ھم كرد فعلي منطقي لتطورات تكنولوجي�ة س�نتحدث عنھ�ا ف�ي حينھ�ا 

ال���ذين ع���ادًة م���ا يطل���ق عل���يھم تس���مية الط���ابور  ..الجواس���يسوقودھ���ا ا0ول ھ���م طائف���ة 

م�ن معرفت�ه جمع�ه وتقديم ك�ل م�ا يمك�ن ل جھدفي وسعھم من  ام أقصي ونبذلي.. الخامس

ُ .. اقتصادياً العامة ا0طراف ا0خرى من أحوالھم عن معلومات  وم�ا يملكون�ه .. واجتماعيا

   .جواسيس ع القيام بھا إ5تطيسجميعھا 5 ي تلك المھامو ..قواعد عسكريةمن ترسانة و

***  

) والس�ينجھامفرانس�يس (فھناك علي س�بيل المث�ال ول�يس الحص�ر الجاس�وس الش�ھير 

ك�انوا م�ن وآخ�رون .. ن عرش الملكة إليزابيث ا0ول�ىيمأوة من أجل تاالذي حارب بضر

وھ�و  )ريتشارد س�ورج(ر قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية مثل اصتانأھم أسباب 

ك��وارث م��ن تس��بب ف��ي  وعل��ي النق��يض ھن��اك.. الملق��ب ف��ي كت��ب الجاسوس��ية با0س��تاذ
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ال�ذي عم�ل  )ولفج�انج ل�وتز(مثل جاس�وس الموس�اد ا0ب�رز لحھا لRجھزة التي يعمل لصا

وتسبب في ضربة قاتل�ة للمخ�ابرات ا�س�رائيلية بغب�اء .. في القاھرة كضابط ألماني سابق

أو .. ب��ل وھن��اك جواس��يس تس��ببوا بنجاح��اتھم.. وس��فه 5 يص��در ع��ن جاس��وس محت��رف

  . في إقالة العديد من أجھزة المخابرات.. إخفاقاتھم

فا�عداد الجيد .. بين الفريقين يأتي دائماً من حسن إعداد وصناعة الجاسوس والفرق

وھ�ي م�ن  -حت�ي وإن كان�ت قدرات�ه الشخص�ية .. يخلق ب8 شك جاسوساً علي نفس الق�در

.. والعك��س ھ��و الص��حيح تمام��اً .. ليس��ت عل��ي مس��توي متمي��ز -أھ��م متطلب��ات ھ��ذا العم��ل 

.. والذكاء الحاد.. ويتسم بسرعة البديھة.. ةفمھما كانت القدرات الخاصة للجاسوس متميز

  . إ5 أن إھمال تدريبه 5 يخلق منه جاسوساً متميزاً علي ا�ط8ق

***  

تھتم دائماً بالقصة الت�ي يتع�رض لھ�ا  -إن لم تكن جميعھا  -ومعظم كتب الجاسوسية 

المستمدة وما مّر به من مواقف معظمھا بالطبع يتسم با�ثارة .. العميل وتدور حول حياته

وم�ن ھن�ا .. وتتجاھل في نفس الوقت خطوات صناعة الجاسوس.. من طبيعة العمل نفسه

نع�رض ).. صناعة الجواسيس(وھي .. تبزغ الفكرة ا0صلية التي يتصدى لھا ھذا الكتاب

مع ا5ستد5ل بنماذج تطبيقي�ة م�ن حي�اة أش�ھر وأخط�ر .. ُخطوة بكل مراحلھا.. لھا خطوةً 

وك�ذلك بع��ض .. ح للف�روق ب�ين عم��ل بع�ض أجھ�زة المخ��ابراتوك�ذلك ش��ر.. الجواس�يس

  . النقاط المشتركة فيما بينھا

  ٢٠٠٨القاھرة  -عصام عبد الفتاح 
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  : جاسوسية القرن العشرين 

ب�دأ ب�دأت فك�رة تط�وير أجھ�زة المخ�ابرات م�ع ان�د5ع الح�رب العالمي�ة الثاني�ة حي�ث 

ت ثورة كبيرة في دثوح ..علي يدرس في المعاھد العسكرية وا0كاديميةكس8ح ف ھادااعتم

تقص�ي ا0خب�ار وتحدي�د المنش�آت لالجواسيس وتجنيد العم8ء الم�ؤھلين  دور مجال تفعيل

 الحربمردھ�ا ا0ول إل�ي م�ا ح�دث أثن�اء فت�رة م�ا يع�رف ب� ..المھمة في الدول المستھدفة

س�ي آي إي�ه (ـ المع�روف بال� يبراتاخ�ازھا المبجھالباردة بين الو5يات المتحدة ا0مريكية 

C. I. A (وال�ذي ك�ان يع�رف  يبراتاخ�لما هزاوا5تحاد الس�وفيتي س�ابقاً بجھ� ..من طرف

ن ف�ي الع�الم ان العظمي�االقوت�ھم�ا  وكانت ھاتان الدولتان )K. G. B ..بي. جي. كي(ـ بال

إل�ي  والس�بعينيات دخ�و5ً وھي حقبة نھاي�ة الس�تينيات .. في تلك الحقبة من القرن الماضي

منتص��ف الثمانيني��ات حي��ث ل��م تت��وان أي منھم��ا ف��ي محاول��ة تھدي��د أم��ن الط��رف اYخ��ر 

ويمكنن�ا الق�ول أن أجھ�زة المخ�ابرات  ..ا0ق�وى ط�رفللھيمنة على الع�الم و�ثب�ات أنھ�ا ال

بعملھ��ا التقلي��دي م��ن إغتي��ا5ت وخ8ف��ه ل��م يك��ن لھ��ا دور ي��ذكر ف��ي حس��م الح��رب الب��اردة 

والتقدم التكنول�وجي .. حيث حسمتھا عوامل أخرى مثل القوة ا5قتصادية.. الغرب لصالح

لكن النجاح الحقيقي 0جھ�زة وأعم�ال المخ�ابرات تمث�ل وقتھ�ا ف�ي .. والتطورات السياسية

ولع�ل ھ�ذا ھ�و م�ا لف�ت نظ�ر  ..منع الحرب الباردة من التطور إلي حرب حقيقية وم�دمرة

 . وأھداف المؤسسات التخابرية.. عمل جميع الدول إلي ضرورة تطوير نظم

مت�ى ف ..يمتل�ك معلوم�ات س�ريةه أن�ا�دعاء بحد في ھذا العالم يمكنه ألم يعد .. واYن

عل�ي  ق�د أص�بحتفآل�ي حاس�ب أي عقل وأصبحت مسجلة على المن المعلومة ما خرجت 

حص�ل عل�ى تل�ك ي أنلدي�ه الق�درة التقني�ة م�ا  أو ش�خص ةجھ� ةس�تطيع أي�حيث ت.. شاعالم

o b e i k a n d l . c o m
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الي��وم يس��تطيع أن يتع��رف عل��ى الش��ارع ورق��م  إنس��انوأي .. بص��رالالمعلوم��ات ف��ي لم��ح 

.. بمج�رد أن يع�رف رق�م تليفون�ه ..فيه أي شخص يحتاج إل�ي معرفت�ه المنزل الذي يعيش

ف�ي كاف�ة أنح�اء الفنادق المنتش�رة غرف لك التي تفتح أبواب ت أن أي بطاقة عادية من كما

ل�يس فق�ط رق�م  ..تفص�يلية ع�ن الس�اكن الخلفي معلوم�ات تحمل في شريطھا ا0سودالعالم 

 ..ابن�اءه ب�ل معلوم�ات تفص�يلية ع�ن جوازس�فره وت�اريخ م�ي8ده وع�دد ..بطاقته ا5ئتمانية

تص�بح ك�ل تل�ك  عن�دما تق�ع تل�ك البطاق�ة ف�ي أي�دي غي�ر ص�ديقة.. وما إل�ي ذل�ك.. مھنتهو

  . ھذا على مستوى ا0شخاص العاديين ..المعلومات متاحة

.. بالنا بأجھزة جمع وتحليل ومعالجة ھذه البيانات ھي شغلھا الش�اغل وا0ساس�ي فما

تل�ك ھ�و جزءص�غير مم�ا تعرف�ه  ..من معلوم�اتكأشخاص عاديين لحقيقة أن ما نعرفه فا

بالفع�ل قري�ة ص�غيرة يس�تطيع أي إنس�ان أن حي�ث أص�بح الع�الم كل�ه  ..ا0جھزة المختصة

.. ج�زء م�ن الثاني��ة ح�اجزا الزم�ان والمك��ان التكنولوجي��ا ليخت�رق ب�ه ف��ي يرك�ب ص�اروخ

 ة إص�بعض�غطبك�ل ذل�ك .. إل�ي جنوب�ه.. ومن شماله.. إلي غربه.. لينتقل من شرق العالم

 ).ا�نترنت(علي لوحة المفاتيح الخاصة بأي كمبيوتر متصل بشبكة المعلومات الدولية 

.. ا0مريك�ان ويتباھى به صانعوه وھم.. ولنضرب علي ذلك مث8ً شديد الشيوع حالياً 

بمعلوم�ات  رىو5يات المتحدة وفي غيرھا من الدول الكبي التحتفظ إدارة الھجرة فحيث 

عليھا بطرق مختلفة منھا تقديم طلبات تحصل  ..عن أي شخص في العالم تفصيلية تقريباً 

المركزي�ة المختلف��ة ف��ي ع�دد م��ن ال�دول الت��ي تح��تفظ  الحواس��بإل�ي  أو ال��دخول ..الزي�ارة

 ٢٠٠٧الت�ي ح�دثت ع�ام  مذبح�ةولعل أفضل دليل علي ذلك ال.. ن المواطنينبمعلومات ع

معظ��م ف ..الت��ي راح ض��حيتھا ع��دد كبي��ر م��ن الط��8بو.. ا0مريكي��ةفرجيني��ا مدين��ة ف��ي 

خ��8ل أجھ��زة الكمبي��وتر ج��اءت م��ن  بع��د انتح��اره المعلوم��ات الت��ي ت��وفرت ع��ن القات��ل

o b e i k a n d l . c o m
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 ..الخ��اص ب��ه يالشخص��
 ل وكثي��ر م��ن وس��ائل ا5تص��الم��ومحف��الكمبيوتر والتليف��ون ال )١(

  . طوال فترة استخدامه إياهللشخص  )جاسوس مصاحب(الحديثة ھي بمثابة 

مثلما حدث ف�ي  ..بالتراضي أو ربما بالقرصنة يتم إما نقل تلك المعلوماتكما أن .. 

دس برن��امج  نال��ذي تمك��ن م��محم��د س��يد ص��ابر قض��ية مھن��دس الطاق��ة الذري��ة المص��ري 

برات اخ��مح للات��مم��ا أ.. ي��ةذرال طاق��ةالخاص��ة بھيئ��ة ال الحاس��بحاس��ب آل��ي عل��ى أجھ��زة 

كش�ف أس�باب الحك�م ف�ي وت.. الخاص�ة بنش�اط الھيئ�ة على المعلومات ا�ط8عا�سرائيلية 

 هعن مفاجآت خطيرة وجرائم عديدة ارتكبھا الجاسوس المصرى في ح�ق وطن� )٢(تهقضي

وتدخل في نظ�ام  ..وى بأنشاصالمفاعل النو عمل حينما اخترق الشفرة السرية التي تنظم

ما قد يع�رض المفاع�ل للخط�ر وا5نفج�ار ف�ي س�بيل الحص�ول عل�ى المعلوم�ات بالتشغيل 

  . الموسادمنه التي طلبھا 

داخ�ل  والت�ردين�ه ل�و5 ا�ھم�ال حيث أك�دت أ.. لجزئية ھامة جداً المحكمة وأشارت 

م�ن أھ�م وأخط�ر أس�رار  ھ�يالھيئة لما تمكن المتھم من اختراق الشفرة الس�رية الت�ي تلك 

على ما يدور بأحشاء ھيئة الطاقة الذرية بقصد تنفي�ذ  وا�ط8عبأنشاص  النوويالمفاعل 

   .C.Dالتخابر مع المخابرات ا�سرائيلية وتسجيلھا على 

وفجرت حيثيات الحكم مفاجأة مثيرة عندما أدلى المتھم محم�د س�يد ص�ابر ب�اعتراف 

من�ه أن ينق�ل نفس�ه م�ن ھيئ�ة الطاق�ة الذري�ة إل�ي  الموس�اد طلب�ا ض�ابطي أنخطير مؤك�داً 

 ا0م�انن لھم عم8ء داخل ھيئة الطاقة الذرية ويفتقدون إلي عميل داخل � النووي ا0مان

  .. النووي

                                                  

ن تش��ريعات تجب��ر الش��ركات ا�لكتروني��ة توجھاتھ��ا لس��عل��ى اخت�فھ��ا حالي��اً  ال��دولكاف��ة  تس��عي -١
 أن تخ�زن ھ�ذا البري�د ب�ين ا&ف�راد أو المؤسس�ات - معظمھ�ا أميركي�ة - للبريد ا�لكترون�ي الخادمة

  ...  لعودة إليه عند الحاجةل
ت وآث�ارت تھا محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد رضا ش�وكلقضية نظرا -٢

  .ونتعرض لھا بالتفصيل فى باب نماذج تطبيقية بآخر الكتاب.. رود فعل واسعة 
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ي�دخل ف�ي أي  ص�غيراً  ن برنامج�اً إف� ..م الموجه للمھندس المص�رياتھ�ا وإذا صدق

يس��تطيع أن  ..ة أو إدارة حكومي��ةلمؤسس�� أو تابع��اً  شخص��ياً  أك��انس��واءاً  أجھ��زة كمبي��وتر

 . في نفس اللحظة إلي مكان آخر بعيد أو قريب ينقل كل ما يحتويه ذلك الكمبيوتر

مثلم��ا ك�ان الح��ال فيم��ا .. مم�ا يعن��ي أن��ه بالفع�ل ل��م يع��د أح�د يمل��ك أس��راراً خاص�ة ب��ه

  . مضي

  : والفضائيات.. اإلنترنت

 تلفزيوني�اً  ا0ميركية بثاً  )إن سي إن(ـ منذ سبعة عشرسنة فقط عندما بدأت محطة الو

مباشراً وعلي الھ�واء م�ن داخ�ل جبھ�ة الح�رب بدول�ة الكوي�ت فيم�ا ُع�ِرف بح�رب الخل�يج 

الع��الم ب��آ5ف  وق��د ام��تRأم��ا اYن .. ب��دا ا0م��ر للجمي��ع وك��أنھم يش��اھدون معج��زة.. الثاني��ة

صناعة  تأصبح ..سباق للسيطرة الثقافية وا5قتصادية ة فيلفضائيالمحطات التلفزيونية ا

ك��ل الص��ناعات ا�س��تراتيجية  انتض��اھيتان ص��ناعھم��ا ا5تص��ال ووس��ائل .. المعلوم��ات

ھ��ي س��يد  )نترن��ت�ا(ت فيم��ا بع��د ش��بكة المعلوم��ات الدولي��ة أص��بحوم��ن ث��م .. ا0خ��رى

حسن نصر [  في واحٍد من تصريحاته النارية لم يخجلو ..الموقف بتأثيرھا ال8 متناھي

عل��ى المعلوم��ات ف��ي تص��نيع بع��ض  إنن��ا نحص��ل(عن��دما ق��ال ن��ان زع��يم ح��زب [ ف��ي لب

ب�ل وھ�و .. ف�ي المائ�ة.. مائةصحيح ه نصر لاق ماو).. ا0سلحة والمتفجرات من ا5نترنت

أم كمعظم الغالبية .. سواء أكانت ثورية.. نفس ما يخجل زعماء بعض المنظمات ا0خرى

ر مفھوم فقد دارت عجلة الزمن لتغي ..يةعالمولكنه حقيقة .. منھا إرھابية في التصريح به

جمي�ع ال�دول إلي مشاركة من وا�تصا5ت .. في مجالي المعلوماتبحت الغربي التفوق ال

عل�ي ك�ال ح�ال ولكنھ�ا  ..المش�اركة س�لبية وق�د تك�ون ..العالم الثال�ث بما فيھا بالطبع دول

 . مشاركةتسمي 

***  
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5خت8ف�ات الجذري�ة ف�ي تن�اول جد أنفس�نا ِحي�ال بع�ض ان بالتطور الرھيأمام ھذه و 

الت��ي ل���م تع��د تناس���ب و.. بش���كلھا التقلي��دي )الجاسوس��ية(لل��ـ لقديم���ة التعريفي��ة االمف��اھيم 

فل��م تع��د ھن��اك .. مس��تجدات م��ا أٍُجم��̂ع عالمي��اً عل��ي تعريف��ه بأن��ه عص��ر ث��ورة المعلوم��ات

وق�ت  في ث تقريباً احدا0معظم ونحن نسمع أو نرى .. بشكل مطلقأسرار يمكن إخفاؤھا 

فالخط�أ الش�ائع أن .. لكن ھنا عقدة القضية كك�ل.. وفي أي مكان من دول العالم.. اوقوعھ

يف��رض نفس��ه ليقودن��ا للتعري��ف ا0ھ��م وھ��ي أن الجاسوس��ية .. الجاسوس��ية ھ��ي المعلوم��ة

.. وھو القدرة علي اس�تغ8ل وتوظي�ف ھ�ذه المعلوم�ة.. فھناك ا0ھم.. ليست المعلومة فقط

  : وھو.. عناصر اللعبةوھو ما يقودنا 0ھم 

  : حتمية العنصر البشري

.. فھ�و ال�ذي يح�رك.. ھو ا0ساس.. يبقي العنصر البشري هفبالرغم من كل ما ذكرنا

0ن ا0م�ر .. كم�ا م�ّد ل�ـه الحب�ل.. ب�ل ويس�تطيع أن يوق�ف ت�أثيره.. ويسيطر علي كل ذلك

الذي صاغ بعقله ببساطة أن طرف ھذا الحبل السري شديد الخطورة يبقي في يد ا�نسان 

ف�ي ع�الم تعن�ي الجاسوس�ية فلم تع�د .. ويستطيع بعقله أيضاً أن يمحوه في لحظة.. كل ھذا

عيون مفتوحة وآذان تس�مع مثلما كانت تعني فيما مضي وجري توصيفھا علي أنھا اليوم 

م�ا أش�رنا إلي�ه المعلوم�ة بس�بب ف.. بقصد توصيل المعلومة للباح�ث عنھ�ا ..خلف الجدران

لكن من يس�تطيع توظيفھ�ا .. يد الجميعمتوفرة في أصبحت  ..ا5تصال الحديثةوسائل من 

  . وا0كثر استفادة.. لصالحه يبقي ھو ا0قوى

***  

@ @@ @
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  .. العميل المخابراتي ھو أو5ً وأخيراً تاجر

  .. ويدفع لـه.. نيبيعھا لمن ُيقِدر الثم.. بضاعته المعلومات

  .. تاجٍر آخر كأيلكنه ليس 

وعلى يده ا0خ�رى كفن�اً نس�جت خيوط�ه مم�ا يقدم�ه .. فھو تاجر يحمل عمره على يد

  .. ل_خرين من معلومات

يوق�ع معھ�ا ف�ى نف�س اللحظ�ة .. ويوم يوقع رسمياً وثيقة انضمامه لھذا العالم الخطي�ر

  .. إلى حين.. شھادة وفاة مؤجلة المراسم

فإما أن يكون الجاسوس اب�ن البل�د ويق�وم بالتجس�س .. معروفة تايفصنتسيس لجوالو

  .. مالية يتم ا�نفاق عليھالغ الصالح دول خارجية مقابل مب

  .. في الدولة المستھدفة تهعازرأجنبياً تتم وإما أن يكون عمي8ً 

وآخرھم وأخطرھم في نظر الخبراء السياسيين ھوالعميل المزدوج والذي ي�زود ك�8 

و تعنى .. منھم بمردود مادي و خ8فه الطرفين بالمعلومات المطلوبة منه مقابل ا5ستفادة

فھناك فى قم�ة الھ�رم المخ�ابراتي .. فى عالم المخابرات الكثير "العميل المزدوج  "تسمية 

.. وھ�م أولئ�ك ا0ش�خاص ال�ذين تطل�ق عل�يھم تل�ك التس�مية.. يسكن ملوك عالم الجاسوسية

وكم�ا قلن�ا س�ابقاً .. ءاً عليھا صدارة تصنيف العم8ء فى ھذا العالم المثيروالتي يحتلون بنا

لكن بالقي�اس نفس�ه 5 يص�لح أي ش�خص للع�ب .. أن أى شخص يمكن أن يصبح جاسوساً 

إنم�ا .. وتعنى التسمية إن من يحمل ھذا اللقب ليس جاسوساً عادياً .. دور العميل المزدوج

لقي�ام بمھام�ه المكل�ف بھ�ا ت�دريبات ونفق�ات مادي�ة ھو عميل فوق العادة ويتطل�ب إع�داده ل

وھذا ھو ا0ساس فى ا5ختيارـ امت8كه الفطري لق�درات خاص�ة م�ن  -فض8ً عن .. عالية

ا�ستعداد والذكاء الشخصي والحرص المتناھي حتى يستطيع خداع ا0جھ�زة الت�ي يعم�ل 

  . ضدھا
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  : عمالء املهام اخلاصة

).. عم�8ء المھ�ام الخاص�ة(طل�ق عل�يھم تس�مية وھناك نوعية أخري من الجواسيس ي

وھ�ي .. وطبيعة عمل تلك الطائفة كانت وستظل دائماً من أھم مظ�اھر العم�ل المخ�ابراتي

أم .. س�واءاً ف�ي ال�داخل.. ة الحك�منظم�� يينلسياس�ان يالمعارض�تتعلق بتصفية الخصوم و

.جداً تحتاج عم8ء من نوعيات خاصة .. لكن ھذه المھام الحساسة.. الخارج
)١(.  

  : اخلطوات األساسية لصناعة اجلاسوس

ھن�اك و.. أجھ�زة المخ�ابرات العالمي�ةھ�و أُس عم�ل ) العنص�ر البش�ري(إذن كما قلنا 

أتفقت معظ�م أجھ�زة المخ�ابرات عل�ي اعتبارھ�ا ھ�ي أس�س ص�ناعة  أساسيةست خطوات 

  : وھي بالترتيب كالتالي.. الجاسوس

  .. الجاسوسنتقاء ا -١

  .. تقييمه -٢

 .. تجربته -٣

 .. تدريبه  -٤

                                                  

.. نظ�ام الس�وفيتي لم يعرف التاريخ نظام حكم سّخر أجھزته المخابراتية لتصفية مناھضيه مثل ال -١
  وك�أن الھ�دف الرئيس�ي ال�ذي م�ن أجل�ه أس�س ال�روس ال�ـ .. خاصًة في أعقاب الحرب العالمية الثانية

 ع��ن ھ��ذه العناص��ر وتحدي��د أماكنھ��ا وجم��ع المعلوم��ات عنھ��ا تمھي��داً  البح��ث ھ��و) ب��ي .ج��ي. ك��ي( 
خلية أخري ت�م إنش�اءھا داعمليات ا�غتيال نفسھا كان من مسؤولية إدارات  أن تنفيذ غير.. �غتيالھا

مطاردتھ��ا  ت��م الت��ي» ا&ھ��داف«أن ع��دد لن��ا ت��اريخ المخ��ابرات  ذكري��و.. خصيص��اً لھ��ذا الغ��رض 
مث��ل القبط��ان ع��اديين م��ن بي��نھم ض��باط ج��يش ..  ھ��دفاً  ٣٦ وتحدي��د مواقعھ��ا بل��غ ح��واليوتعقبھ��ا 

طالب�اً اللج�وء لس�ويد اإل�ي ولجأ مع عشيقته .. من أسطول البلطيق  اد الذي فرّ قائد الطرّ » شادرين «
 القي��ادة أجھ�زةن وزعم�اء دول تت�ولى تحدي��دھم يأيض��ا ق�ادة سياس��ي ا&ھ�دافوك�ان م��ن .. السياس�ي 

بينم�ا نجح�ت ..ز �غتيال�ه اا الجھ�م�ولت�ان ق�ام بھاال�ذي فش�لت مح إي�رانمث�ل ش�اه .. السوفيتية العلي�ا 
ل�نفس الجھ�از  ونس�بت..  ف�ي ك�ابول ١٩٧٩في قص�ره ع�ام  ا&فغانيمحاولة اغتيال رئيس الوزراء 

  ).من بينھم بابا الفاتيكان نفسه(دول في الشرق والغرب بعض الو�ت اغتيال زعماء امح
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 .. تشغيله -٥

والتي تم وضع عدد من السيناريوھات المناسبة .. قبل أن تأتي المرحلة ا0خيرة  -٦

 .. لكل احتمال ممكن الحدوث ووفقاً لـه يتم رسم طريقة إنھاء التعامل مع الجاسوس

  . القادمة عن كل عنصر من تلك العناصر على ِحدا تونتحدث عبر الصفحا.. 

   ؟تقييمهو.. سواجلاس انتقاء

اد الفط���ري س���تعدا�م���ن النوعي���ة ذات  ا0ش���خاصھ���ذه الخط���وة تق���وم عل���ى تحدي���د 

 اھب وني يعملتالالدائرة في  المتواجدينا5خت8ط مع بل المخابرات اويقوم رج.. للتجسس

 اتف�ي الحكوم�� المس�ئولينز ع�ادة عل�ى ي�ركي�تم التو ..ف�ي اكتش�اف عم�8ء محتمل�ين أم�8ً 

ھ�ذا إذا ك�ان نط�اق البح�ث خ�اص  فالبل�د المض�يف�ي  ..المس�لحةالقوات  أفرادو ..المحلية

اYخ�رين الل�ذين يعمل�ون ف�ي  ا0ش�خاصذل�ك 0ن .. بأح�د ا0جھ�زة خ�ارج دولت�ه ا0ص�لية

المعلومات ا5ستراتيجية  ىعادة علن كانوا قابليين للتجنيد 5 يطلعون إحتى و أخرىمھن 

  . المخابراتأجھزة  لھا التي تسعى المستوى عالية

  : لكشافنيا

 يالدبلوماس�0ن الس�تار  التابع�ة ل�دولھمالس�فارات  يھؤ5ء الكش�افين ف�ويعمل معظم 

كم��ا ي��وفر لھ��م الغط���اء .. بس��ھولةفھم اھ��دأ إل���ي لھ��م الفرص��ة المناس��بة للوص��ول ي��وفر

 ف�رصتھم بالعدي�د م�ن التتمي�ز حي�ا وحي�ث.. قدراً كبيراً من الحماية المرج�وة يالدبلوماس

 اتوالبعث��� ا0ھ���دافوص���ول إل���ي وال.. بالع���املين ف���ي نف���س المج���الالمناس���بة ل8حتك���اك 

  . المماثلةالدبلوماسية 

غير رسمية تمنح لعم8ء ا�ستكشاف ليتمكن�وا م�ن  وأخرى ..وھناك وظائف رسمية

أو .. 8ب�اً بإح�دى البعث�ات التعليمي�ةطك�أن يكون�وا م�ث8ً .. خ8لھا أداء المھام الموكلين بھا

   .رجال دينحتى أو.. جوالين مراسلين صحفيين
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  ): الكشاف(إعداد العنصر املخابرايت 

لخط����ورة مھ����ام الكش����اف ي����تم إع����داده داخ����ل أروق����ة أجھ����زة المخ����ابرات بدق����ة و

جيف���ري (ك���د يؤ.. وي���تم انتق���اء المتخصص���ين ف���ي ھ���ذا العم���ل كك���ل بدق���ة أش���د.. ش���ديدة

أن .. ت����اريخ التجس����سف����ي ص ص����خمتالا0مريك����ي الم����ؤرخ والكات����ب .. )ريشيلس����ون

)SAD(خاص�����ة ف�����ي المخ�����ابرات ا0مريكي�����ة تس�����مي فرق�����ة  كن�����اھ
. ح�����ديثاً  أنش�����أت 

وبم����ا يتناس����ب م����ع حساس����ية .. وتخ����تّص إع����داد العنص����ر المخ����ابراتي بش����كل جي����د

ض���ابط ت���م تقس���يمھم عل���ى ش���كل  ٢٠٠ھ���ذه الفرق���ة  تض���مو.. ا0عم���ال المنوط���ة بھ���م

   :ھي محددةمجموعات 

  . مجموعة العمليات الخاصة -

  . نبمجموعة تدريب ا0جا -

مجموع��ة الدعاي��ة والعم��ل السياس��ي المختص��ة بمعالج��ة المعلوم��ات ونش��ر المعلوم��ات  - 

  . المطلوبة

   .خاصةمعلوماتية  بناء قاعدةمجموعة الكومبيوتر التي تختص ب -

الت�ي تخ�تص  )PMS(ويطلق عليھا اختصاراً مسمي مجموعة إدارة الممتلكات ثم  -

ع��داد المكات��ب الت��ي تم��نح غط��اًء مناس��باً بترتي��ب تأس��يس ش��ركات تجاري��ة أو ش��رائھا وإ

  ). SAD(لضباط فرقة 

ويج��ري تجني��د ھ��ؤ5ء الض��باط م��ن ب��ين العس��كريين ال��ذين تقاع��دوا أو اس��تقالوا م��ن 

  . الذين عملوا خارج الو5يات المتحدة في مھام خاصةأو .. الجيش

  : دراسات مسبقة

 دراس��ات إل��ي تس�تند ي��اتتعلم الكش��اف يتلق�ى إنم��ا.. عش��وائياً  ھك�ذا ا0م��ر يس�ير �و 
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 ال��ذين ا0ش��خاص نوعي��ة ح��ول لص��الحه يعم��ل ال��ذي المخ��ابرات جھ��از خب��راء بھ��ا يق��وم

.. بحث��ه دائ��رة ھ��ي تك��ون أن المف��روض م��ن الت��ي والفئوي��ة ا5جتماعي��ة الش��ريحة تض��مھم

 ت�م ن�هأ غي�ر.. وحال�ة حال�ة وب�ين ..وبل�د بل�ٍد◌ٍ  ب�ين المحتم�ل الجاس�وس شخصية وتتفاوت

.. المخ�ابرات جھ�زة أ تفض�لھم ال�ذين الت�أثر يعيس�ر العم�8ء 0نواع ينهمع أصناف تحديد

 يؤمن��ون و5.. بل��دانھم ف��ي الحك��م أنظم��ة ع��ن راض��ينال غي��ر م��ن يكون��وا م��ا ع��ادةً  وھ��م

 الفئ��ة م��ن أكث��ر.. ب��إخ8ص لعم��لل اس��تعداداً  الفئ��ات كث��رأ ھ��م ھ��ؤ5ء مث��لف ..س��اتھاسياب

 اً كثي�ر يس�اعد الم�ال نأ ب�ه المس�لم من كان إنو.. بحتة اديةم افعود تحركھا التي ا0خرى

 كالم��اء.. دائم��اً  الفق��ر حي��ث الثال��ث الع��الم اندبل�� ف��ي خ��صا0 عل��ىو.. العم��8ء تجني��د ف��ي

 .المجتمعات تلك شرائح من لكثير والھواء

تتعامل معھم أجھزة المخابرات .. وا لعم8ء الذين يتم تجنيدھم من خ8ل الشق الثاني

ة م��ن أن يتح��ول ف��ي لحظ��ة إل��ي ھ��دف بالنس��بة 0جھ��زة حي��ث الخش��ي.. بح��رص ش��ديد

 ..بال�ذنب اً ش�عورو ق�ل ت�أثراً أيكون في الغال�ب و.. بالمال شرائهأخري تستطيع برات اخم

يش�كل ھ�دفاً  )أم سياس�ية.. سواء كانت عقي�دة ديني�ة(بينما العميل الذي يكون ھدفه عقائدياً 

وھ�ي .. وعقي�دة.. بالنس�بة ل�ـه مب�دأ فالقض�ية.. مضموناً لجھاز المخابرات الساعي لتجنيده

 ويعتبر.. و5 تشتري بالمال.. و5 تباع.. من ا0شياء التي نادراً ما تتبدل في حياة ا�نسان

مختل��ف للع��املين ف��ي  ثمين��اً  ص��يداً  )الخ��ارج عل��ى حكومت��ه داخ��ل ب��8ده(ل ي��العم مث��ل ھ��ذا

المنظ��ار بالنس��بة ك��ذلك ھن��اك نوعي��ات أخ��ري دائم��اً م��ا تك��ون تح��ت  ..تبرااأجھ�زة المخ��

ة النفق�ات و5 ظ�الذين يعيش�ون حي�اة باھ ھم طائفة المسئولينو.. لجميع أجھزة المخابرات

ال�ذين يع�انون  أو أولئ�ك ..المحافظة على مستواھا عن طريق دخ�ولھم العادي�ة نيستطيعو

ويمكننا أن نحص�ر .. سيطرة علي أنفسھم حيالھا5 يستطيعون الواضحة ضعف نقاط من 

.. وأنواعھ�ا.. بكافة أشكالھا اتمخدرأو ال ..المال ئفة الباحثين لحد ا�دمان عنذلك في طا

)١(جنسھو الو.. وأخطر نقاط الضعف.. ثم أھم
ع�ن  و5 يبح�ث رج�ل المخ�ابرات دوم�اً .. 
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خاص�ة ويعتب�ر الط�8ب .. أھمي�ةعم8ء محتملين بين اؤلئك الذين يش�غلون مناص�ب ذات 

في بلدان العالم  ا0خصعلى و.. عاليةقيمة ذات  أھدافاً  في البعثات التعليمية الخارجية ھم

وھن�ا ي�تم  ..مناص�ب حكومي�ة رفيع�ة بع�د تخ�رجھم الجامع�ات خريجوالثالث حيث يرتقي 

.. ا0جان�بالت�ي يكث�ر فيھ�ا الط�8ب التركيز وتحديد حيز البحث داخ�ل أوس�اط الجامع�ات 

  .الجامعات أساتذة قطاب وتجنيدالتركيز على است ثمّ ومن 

 :ملؤسسات العسكريةا

ف��ي البح��ث ع��ن عم��8ء داخ��ل الق��وات  خاص��اً  أجھ��زة المخ��ابرات اھتمام��اً  وتب��دي

وم�ن ھن�ا . س�يطر عليھ�امالودان لالمسلحة 0ن العسكريين ھم العنصر المتحكم في ھذه الب

 ا0جانبجاء التركيز على مدارس القوات المسلحة ومعاھد التدريب التي تستقبل الضباط 

   ..بيةفي دوارت تدري

  : تقييم اجلاسوس

ق�وم جھ�از ي ..وترش�يحه م�ن قب�ل الكش�اف المخ�ابراتيالجاسوس المحتمل  نتقاءبعد ا

ك�ان سيص�بح ف�ي وض�ع يس�تطيع مع�ه  إذادقيقة عنه لتقرير ما  اتدراسعمل المخابرات ب

الت�دقيق ف�ي البح�ث وف�ي ھ�ذه العملي�ة ھ�ي  ا0ولىوالخطوة .. أم 5؟تقديم معلومات مفيدة 

فمث&ً .. من معلوماتجھاز ال ما لديمفصلة في  أخبارا الشخص بالرجوع إلي ماضي ھذ

) لمعلوم�اتابن�ك (ا0مريكية لديھا ما يس�مي ب�ـ  برات المركزيةاخمال كما قلنا من قبل فإن

ث�ر عل�ى عُ  فإذا ..في العديد من الدولشخاص يتضمن معلومات عن الم8يين من ا0 الذي

إل�ي ض�ابط المي�دان ال�ذي  فوراً المعلومات يتم نقل ھذه  قبتمعلومات عن العميل المر أي

ويقوم بتحريات خفي�ة لرس�م الص�ورة  ..التجنيد تيواصل في غضون ذلك دراسة احتما5

   .الحقيقية عن العميل
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   :حتت املراقبة

5ب��د م��ن المرش��ح  ش��خصالوف��ي ك��ل أجھ��زة المخ��ابرات العالمي��ة ف��إن .. أم��ا المؤك��د

دراس�ة دقيق�ة لمعرف�ة  تب�دأث�م .. المزي�د ع�ن عادات�ه وآرائ�ه تحت المراقبة لمعرف�ة هوضع

 ..مادية مأ ..نفسية أمعقائدية ستكون وھل  ..لعمل كجاسوسلقبولـه احتمال الدوافع وراء 

جھ��از المخ��ابرات أى احتم��ال ب��ديل س��وف يلج��أ إلي��ه ذا ل��م يك��ن ل��ـه مث��ل ھ��ذا ال��دافع ف��إ و

 ..كالتھدي��د ومتنوع��ة.. خ��رى عدي��دةوالوس��ائل ا0.. �جب��اره عل��ي قب��ول التع��اون معھ��م

ث�م .. مدي ص8حية ھذا الشخص ن يقررأعملية العن  المسئولوعلى الضابط  ..والضغط

وعند انتھاء فترة تقي�يم العمي�ل الت�ي ق�د  ..عميل مزدوجإمكانية إنق8به عليھم ليتحول إلي 

التش��اور م��ع بالمباش��رة لفري��ق العم��ل ة يرئاس��الك��وادر الش��ھر تق��رر أ أو ..س��ابيعأتمت��د 

تص�ال م�ع العمي�ل المرتق�ب ك�ي يب�دأ يج�ب ا� مت�ي يةالميدانوالمتابعة .. المراقبةعناصر 

.. ھ�دفبال جھ�ازم�ن الآخ�ر ن يتصل رج�ل أفمن الطبيعي  ذا كان القرار ايجابياً إف.. العمل

ء بص�ور الق�ترتي�ب  مي�تو ..ال�ذي ق�ام بتقييم�ه أوو5 يتصل به ع�ادة الرج�ل ال�ذي اكتش�فه 

الض�ابط بين رف اتعالويتم  ..جتماع بالعميل المرتقبسب ظروف كل عملية لdمختلفة ح

.. ي�تم ت�أمين المك�انو.. دقيق�اً  إع�داداً لظروف ُيع�د لھ�ا  وفقاً ه ھدفكلف بتنفيذ العملية مع الم

بالش�كل ال�ذي .. وعمل أكثر من خطة بديل�ة تحس�باً 0ي�ة احتم�ا5ت واردة.. ومراقبته جيداً 

وق�وع م�ا  ةف�ي حال� وتھري�ب عنص�رالتجنيد المباش�ر.. لي الموق�فيسمح لھم بالسيطرة ع

صفوف المعارضة في بلده ينتمي لالعميل المرتقب ان كو ..ذا حدثإو ..في الحسبانليس 

ً غالالتجنيد عنصرن إف ع�ن المب�ادئ الت�ي يج�ب  والمك�رر.. ه بالك8م المعتاديبدأ حديث ما با

ويقت�رح وس�ائل يمك�ن أيديولوجي�ة  رىأخ�يلتزم بھ�ا الم�واطن نح�و وطن�ه وع�ن مي�ول  أن

ن العمي�ل المرتق�ب يتمي�ز بالض�عف أتض�ح أذا إم�ا أ.. يس�اعد ب�8ده وش�عبه أنھ�ا بللرجل 

 مب�الغ لكس�ب ه وس�ائل متع�ددةي�لدنه أ ب على ھذا الوتر مؤكداً لعن الضابط يإالمال فتجاه 

لعمي�ل المرتق�ب ك�ان ا إذاأم�ا .. ويدعوه ليش�اركه فيھ�ا.. كبيرة من المال بسرعة وبسھولة
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.. لدي�ه مش�اكل أس�رية أو) المخ�درات أوالجنس (تحت تأثير  كان واقعاً  أو ..يھتم بالسلطة

ن إف��.. ب م��ن ب��8ده وا5بتع��اد ع��ن عائلت��ه ووض��عه ا5جتم��اعيود الھ��ري��روي.. أو أمني��ة

ينف�ذھا حرفي�اً م�ن .. كون قد أع�د م�ن قب�ل س�يناريوھات خاص�ة بك�ل حال�ةالتجنيد يعنصر

  . التي تكون ذات أثر كبير جداً في خط سير العملية ككل.. لك اللقاءاتخ8ل أولي ت

  : وسائل اإلخضاع

ر ف��ي العمي��ل يثتم الت��أي��م��ن خ8ل��ه ال��ذي  يلوم��ن مھم��ة عنص��ر التجني��د تحدي��د الس��ب

م�ن العمي�ل  أناس�تنتج جھ�از المخ�ابرات وإذا .. وإجباره علي ا�نض�مام إل�يھم.. المرتقب

.. ي��تم رص��دو أو التق��اط دلي��ل م��ا يورط��ه.. تھدي��د وا5بت��زازخش��ى التل��ك النوعي��ة الت��ي ت

 ..ھ�ذا ال�دليل ض�ده ماس�تخدوالعمل علي إجب�اره بالعم�ل لص�الحھم مل�وحين ل�ـه بالتھدي�د با

وأحياناً يتم تسجيل اللقاء ا0ول وتصويره وھو يتلقى منھم  ..والتشھير به في حالة رفضه

 أوبواسطة أجھ�زة تس�جيل  الحكم في بلده أما أو التسجيل لـه وھو يھاجم نظام.. أموا5ً ما

دلي�ل يس�تعمل  لمث�ق�د يأي ش�يء م�ن متعلقات�ه التق�اط  أوكالتص�وير  أخ�رىباتباع وس�يلة 

  . في الوقت المناسبضده 

  : بعد املوافقة

س��واء ز اجھ��المق��دم إلي��ه بالعم��ل لص��الح ال ع��رضاليقب��ل العمي��ل المرتق��ب  أنوبع��د 

ص�ر التجني�د ف�ي تفص�ي8ت الترتيب�ات فيع�رض علي�ه يخ�وض عن.. أو ا�قتناع.. بالضغط

ً راتب�� وض��عه ل عمي��ل وفق��اً  ك��ليح��دد ھ��ذا الرات��ب ل ..يتس��لمه عن��د بداي��ة ك��ل ش��ھر مغري��اً  ا

حس�اب بإسمه في والباقي يوضع .. اً شھرياً فقطمنه جزءلـه دفع يُ وغالباً ما  ..ا5جتماعي

ويعود السبب في ذل�ك إل�ي .. ؟)١(بأية دولـة تتمتع بنوكھا بخاصية سرية الحسابات  سري

وم�ن القص�ص الش�ائعة ف�ي  ..نظ�ار�اإلي�ه يلف�ت  بش�كل ق�د ا0موالمنع العميل من تبذير 

ي���ة ف���ي يكمرالمخ���ابرات ا0كت���ب المخ���ابرات قص���ة ذل���ك الجاس���وس ال���ذي اس���تطاعت 
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ف��ي وتحدي��داً أوروب��ا الش��رقية  ف��ي براتاخ��مض��ابط وك��ان يعم��ل  ..تجني��دهالخمس��ينات 

للعم��ل م��ع دافع��ه أي أن .. عروف��اً عن��ه كراھيت��ه لنظ��ام الحك��م ف��ي بل��دهمك��ان و ..النمس��ا

لدي�ه و.. ك�ان أساس�اً ض�ابط مخ�ابراتن�ه أوم�ع .. با0س�اس عقائ�دياً ا0مريكان ك�ان دافع�اً 

يلجأ بع��دھا إل��ي س��عن��د انتھ��اء العملي��ة الت��ي ومكاف��أة أكب��ر  ..برات��ب كبي��رص��ريح ع��د و

مبالغ مباش�رة ل�ـه ف�ي فيين�ا  أيةعنه عن دفع  ولالمسئالضابط  وامتناع ..الو5يات المتحدة

تمام��اً ر العمي��ل ق��دّ نظ��راً لخبرت��ه ف��ي ھ��ذا المج��ال و ..إلي��هالخص��وم  أنظ��ارحت��ى 5 يلف��ت 

فجأة تجاھل كل ھذا وأصّر علي أن يأخ�ذ مبلغ�اً م�ن الم�ال لكنه  ..تا5حتياطاھذه جدوى 

أو  ..العم��لف��ي  همراراس��توخي��رھم ب��ين  ..لكذس��بب ل��لايب��ين  أندون كدفع��ة م��ن حس��ابه 

ا0مر ع وَرفَ .. رئيسه المباشرتشاور ھذا الضابط مع  أنوبعد  ..الذي طلبه غلبه المإعطاء

 عم�ل ط�ائش ينط�ويعل�ي م دبأنه لن يق� علي وعٍد منهالعميل المال  إعطاءلرئاسة تقرر ل

الت�الي ي�روح  ا0س�بوعف�ي نھاي�ة  نھم فوجئ�وا ب�هك�ل.. قد تؤدي لكش�ف أم�ره على خطورة

التق��ي  أي��امبض��عة  وبع��د.. بھ��ذا الم�الاش��تراه  خ��اصف�ي زورق  ال��دانوبيغ�دو ف��ي نھ��ر و

وطل��ب من��ه ال��تخلص م��ن الق��ارب 0ن��ه 5 يمك��ن لرج��ل مثل��ه متابعت��ه ال��ذي نھ��ره ض��ابط ب

وواف�ق العمي�ل  ..ن يشتري مثل ھذا القارب م�ن راتب�همادية متوسطة أيعيش في ظروف 

ذل�ك  ما اYن فقد تبخ�رّ أ.. بأن يملك قارباً  ان صغيراً ن كأ نه كان يحلم منذأ على ذلك قائ8ً 

.. عمي�لحك�ام القي�د عل�ى الل�ذلك 5ب�د م�ن إ ..للتخلي عن الق�ارب الشوق وھو مستعد تماماً 

  . حتي 5 يثير أية شبھات حول نفسه قد تفسد المھمة من ا0ساس

  :احلماية

ف�راد وأ وھ� تهمس�8ي المخ�ابرات هزاجھ�لـه  ضمنللھدف بأن ييتعھد عنصر التجنيد  

.. وحمايته ف�ي حال�ة انكش�اف أم�ره.. من في ب8دهته في حالة تعرضه لمشاكل مع ا0أسر

كلم�ا كان�ت تل�ك الوع�ود .. وأھمية خاصة ف�ي مجال�ـه وبل�ده.. وكلما كان الھدف ذو حيثية

ولك�ن ط�وال فت�رة .. وتحتمل التركيز عليھا بشكل أكثر ل�يس ف�ي اللق�اء ا0ول فق�ط.. أكبر
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ويحاول عنصر التجنيد حمل العميل الجدي�د .. حتي يطمأن الھدف تماماً .. ا0ولي التجھيز

جھ���از  وبوض���وح م���ع تربط���ه رس���مياً ب���التوقيع عل���ى أوراق العم���ل عل���ي ل���دى موافقت���ه 

عقد عم�ل يمك�ن اس�تعماله ف�ي وق�ت 5ح�ق لتھدي�د العمي�ل ال�ذي بمثابة وھي  ..المخابرات

  .تفاق معھم مسبقاً علي ذلكدون ا�ذا ھو توقف عن العمل إيقوم بفضحه 

  :األخريةاملهمة 

موع�د تھيئ�ة  ال�ذي ينتھ�ي دوره عن�د ھ�ذا الح�د ھ�يعنص�ر التجني�د ل ا0خيرةوالمھمة 

العامل ف�ي تل�ك ال�ب8د ال�ذي  جھاز المخابرات ورجل بين العميل الجديدمناسب لdجتماع 

ً  متفق عليھا إشاراتعنه و كثيرا ما ينطوي ھذا على  مسئو5ً سيكون   ا0ساليبومن  سلفا

وي�تم إع8م�ه .. إشارة معينة ليرتديھا في مكان ظاھر بم8بس�هالعميل  إعطاءمث&  المتبعة

 أنكلمة سر ويق�ال ل�ـه  إعطائه أو ..منه نيقتربووف س ةمماثل ن ع8مةرجال يحملوبأن 

ھ�ذا  ك�لا�تف�اق عل�ي وح�ين ي�تم  .إلي�هس�لمھا ف�ي وق�ت 5ح�ق لتعري�ف نفس�ه تضابطه سي

   .بأسرع ما يكون هويغادرالمكان التجنيد  ك عنصريتر

*** 

@ @@ @
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اختب�ار و5ئ�ه وم�دى  عن�ه المس�ئولالض�ابط  ب�دأي عمي8ً وأصبح .. الھدفد يجنتم تومتى 

بالش��كل تنفي��ذھا قدرت�ه عل��ي ف��ي حال��ة و ..م معين��ة تعط��ي ل�ـهامھ��بلي�ه إفيعھ��د  ..لي��هعا5عتم�اد 

تعتب�ر كم�ا .. ش�كل مب�دئي.. ق�د ت�وفرتخ8ص�ه إعل�ى و5ئ�ه و ةل�الد5بش�ائر تك�ون المطلوب 

وع�ادة م�ا تك�ون تل�ك التكليف�ات .. الخاص�ةقدرات�ه  التكليفات ا0ولي بمثاب�ة قي�اس للت�دليل عل�ي

.. دلكن تس�تخدم ف�ي نف�س الوق�ت لقي�اس م�دي مص�داقية العمي�ل الجدي�.. نتائجھا معلومة مسبقاً 

.. عن�همس�بقة معلوم�ات دي الجھ�از ل� كاٍن م�اجمع معلومات عن م العميل مث8ً من طلب يُ  كأن

يفس�ر ذل�ك ب�أن العمي�ل  م�ع المعلوم�ات المت�وفرةالھ�دف ن لم تتفق المعلومات التي يأتي بھ�ا إف

 يخدع ض�ابط أنيحاول .. أو أنه تحول لعميل مزدوج.. غير كفء في أداء عملهيكون  أن إما

ويظ���ل العمي���ل خ��8ل فت���رة ا5ختب���ار تح��ت مراقب���ة دقيق���ة ترص��د معھ���ا حركات���ه  ..همتابعت��

   ..وسكناته

  : الكشف عن الكذب

خاصًة في .. اتفقت معظم أجھزة المخابرات العالمية علي ضرورة إخضاع عم8ءھا

علي تبعية .. وتبني نظرية عمل ھذا الجھاز.. لجھاز الكشف عن الكذب.. بدايات تشغيلھم

بمعن�ي أن الت�وتر يزي�د م�ن مع�دل .. بض الطبيع�ي لdنس�ان م�ع حالت�ه العص�بيةانتظام الن�

والمع�روف أن لج�وء ا�نس�ان .. وبالتالي م�ن زي�ادة واض�طراب الن�بض.. ضربات القلب

.. بالت�الي عل�ي مع�دل الن�بض ارتفاع�اً وللكذب يؤثر بدرجات مختلفة علي حالته العص�بية 

ويبدأ الج�الس عل�ي جھ�از .. إط8قاً في ذلك علي عكس الصدق الذي 5 يؤثر.. وانخفاضاً 

.. واس��ماء ابن��اءه.. مث��ل اس��مه.. كش��ف الك��ذب بتوجي��ه أس��ئلة اعتيادي��ة للخاض��ع للكش��ف

.. ثم يقيس المنحني البياني �جاباته التي 5 شك في ص�حتھا.. وغيرھا.. ووالدته.. ووالده

علي تحليلھا يتم تحديد مدي ثم يبدأ الجالس علي الجھاز بتوجيه أسئلته ا0خرى التي بناءاً 

  . صدقه أو كذبه
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معين�ة مھارات كسابه � خاصة تدريبمرحلة بدأ ت ھدفعندما تنتھي عملية اختبار ال

ويختل��ف ن��و ع الت��دريب ومكان��ه وطبيعت��ه ب��اخت8ف  ..عمل��ه كجاس��وسطبيع��ة طلبھ��ا تت

وھن�ا تب�دأ الس�مات .. يةاللغ دقيقو.. سريبشكل تدريب ال تمييجب أن و.. ظروف العملية

وثقافت�ه الشخص�ية ف�ي الظھ�ور لتف�رض  ..ھب�هاموقدرات�ه و الخاصة لكل عميل من حي�ث

  . وتقدمه في برنامجه التدريبـي ..تهكفاء نفسھا بالشكل الذي يعبر عن مدي

 إليھ��اوا5Yت الت��ي ق��د يحت��اج  عل��ي ا0جھ��زةالعمي��ل  رفع��تثن��اء فت��رة الت��دريب يأو

ص��ور الوث��ائق ووس��ائل ا5تص��ا5ت الس��رية والكتاب��ة الس��رية  5لتق��اطك��أجھزة تص��وير 

ع��زل ض��رورة  ذل��كقتض��ي يو ..ك��ل منھ��ا اس��تعمال ةق��يطروي��تم تدريب��ه عل��ي  ..وغيرھ��ا

حس�ب .. تص�ل أحيان�اً إل�ي ش�ھوري�ام وتدريب�ه الت�ي تت�راوح ب�ين ع�دة أمدة  لطواالعميل 

وأخي��راً الكف��اءة الشخص��ية  ..وأو5ً .. والوس��ائل الت��ي ي��تم الت��دريب عليھ��ا.. نوعي��ة المھم��ة

ف��ي ھ��ذه الحال��ة  إلي��هومجتمع��ه ويطل��ب  أھل��هع��ن  لعمي��لا داع��تبكم��ا يعن��ي ذل��ك ا.. للعمي��ل

   .لغيابه ھذامقنعة اخت8ق مبررات 

.. الملت�زمين بالتواج�د ف�ي وح�داتھم العس�كريةوتوجد قواعد تدريب خاصة للمجندين 

ويراعي فيھا أن تك�ون .. ةمعسكرات خاصفي ا0خرى معزولة عن كل النشاطات تكون 

  .وتتخلل فترات أجازاته العادية.. الجرعات التدريبية مكثفة

وبطري�ق .. عمي�ل الجدي�د بنفس�هيلم�س اليج�ب التأكي�د عل�ي أن  ت�دريبالوخ8ل فترة 

حت�ي ينمح�ي .. ل�ةعافقدرت�ه الو.. ال�ذي يق�وم بتدريب�هكفاءة جھاز المخ�ابرات غير مباشر 

بأن�ه داخلي�اً ن�ع تقوي.. للتخوف من طبيعة مھمته وحياته الجدي�دةتماماً من داخله أية بوادر 

  . من حياته السابقة أفضلحياة  يعيش أصبح

***  
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  : وسائل اإلتصال

ا عل����ى عملي����ات التجس����س م����ھن����اك طريقت����ان ف����ي العم����ل الس����ري يمك����ن تطبيقھ

وا5تص����ا5ت  ..الس����رية تا5تص����ا5 ..ه ع����ام وھم����االتقليدي����ة وعل����ى العم����8ء بوج����

 ..بالعمي����ل هإتص����ال س����ائلو ن بنفس����همؤي���� أن المس����ئولوعل����ى الض����ابط .. المباش����رة

متابعت���ه أو5ً و.. ل عليھ���اوحص���تس���ني ل���ـه الالمعلوم���ات الت���ي يوالحص���ول من���ه عل���ي 

م���ن تل���ك .. والعش���رات.. وھن���اك العش���رات ..بالتعليم���ات والتوجيھ���ات ال8زم���ةب���أول 

للح���د .. خ���ر-.. نٍ ويراع���ي تغييرھ���ا م���ن آ ..ط���رق مختلف���ةفيھ���ا تس���تخدم .. س���ائلالو

قواع����د ت����تحكم ف����ي  أو ..نظم����ة ثابت����ةأو5 توج����د  ..العملي����ة كش����فم����ن احتم����ا5ت 

المس���تعملة مأمون���ة وتف���ي بغايتھ���ا  ا0س���اليبدام���ت  لك���ن م���ا.. ين الط���رفينا5تص���ال ب���

   .في ا�تصال بعم8ئهوخلق طرق جديدة حرية ا5بتكار  المسئولن للضابط إف

  : اإلتصال املباشر

م���ن .. ش���فويباش���ر ومبش���كل  معلوم���اتالنق���ل  اً ل كثي���رف���ي معظ���م ا0ح���وال ُيفض���

ھ���ذه  نق���لوس���ھولة م���ن  ن���اً امأكث���ر يعتب���ر أذل���ك 0ن  ..المس���ئولإل���ي الض���ابط .. العمي���ل

اس������تخدام  أو ..رس������ميةالراق 0واوبواس������طة .. ع������ن طري������ق التراس������لالمعلوم������ات 

تبق���ي الوث���ائق المكتوب���ة  ولك���ن ..ھمأم���ر فااكتش���ف���ي ح���ال ت���دينھم  جھ���زة تجس���س ق���دأ

الت���دقيق  �مكاني���ة التعام���ل بھ���اتفض���ل الت���ي أجھ���زة المخ���ابرات لھ���ا ا0فض���لية ل���دي 

  . Yخر.. ومراجعتھا من حينٍ  ..فيھا

  : اإلتصال غري املباشر

المس������ئول اتص������ا5ً يك������ون اتص������الھم بالض������ابط  أ5عم������8ء ال ويفض������ل بع������ض

ً س���ريحت���ي وإن ك���ان  لق���اءك���ل أن 0نھ���م ي���رون .. اً اً مباش���رشخص���ي يعرض���ھم إل���ي  ا

ا5تص���ال بأس���اليب  ونويفض���ل ..أس���وءوبالت���الي إل���ي الس���جن أو م���ا ھ���و  ..ا5فتض���اح
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المحافظ���ة عل���ى بأجھ���زة المخ���ابرات تص���ر  غي���ر مباش���رة أو بوس���ائل ميكانيكي���ة ولك���ن

تنط���وي عل���ى 5 ف���ي الح���ا5ت الت���ي إ.. اتص���ا5تھا الشخص���ية ب���ين الض���باط وعم8ئھ���م

م����دى قي����اس و.. ب����أول.. أو5ً ذل����ك 0ن����ه 5ب����د م����ن تقي����يم و5ء الجاس����وس  ..خط����ورة

تعق���د  يت���تل���ك ا�جتماع���ات ال و5 يمك���ن تحقي���ق ذل���ك إ5 بواس���طة ه ف���ي العم���لم���دتق

  . خرآو.. نحيبين 

  : وسائل التأمني

.. اتباص���مث���ل ال.. مواص���8ت عمومي���ة داخلي���ة وق���د يك���ون اللق���اء المباش���ر ف���ي

برات آخ�����رين بمراقب�����ة اخ�����مرج�����ال  حي�����ث يق�����وم ..مطع�����م أو ..منت�����زه أووغيرھ�����ا 

و أ ..ض���د الخص���وم ال���ذين يح���اولون التق���اط المحادث���ة ةوقائي��� المك���ان جي���داً ك���إجراءات

ويمك���ن  )..بالمراقب���ة المض���ادة(ف���ي ع���الم التجس���س ا0س���لوب ھا ويع���رف ھ���ذا رص���د

رين بالمض���ي عل���ى اYخ��� ا�ش���ارةف���رد م���ن فري���ق المراقب���ة  أيللض���ابط أو العمي���ل أو 

ك���ل ذل���ك ع���ن طري���ق  ..ا5جتم���اع إلغ���اءف���ي ا5جتم���اع أو تف���ادي ك���ل اتص���ال أو  دماً قُ���

أجھ���زة المخ���ابرات م���ن بع���ض تس���تخدم ق���د و.. إش���ارات خاص���ة متف���ق عليھ���ا مس���بقاً 

وف���ي كثي���ر م���ن ا0حي���ان  ..لdجتماع���ات والبي���وت وغيرھ���ا أم���اكن خاص���ة.. الش���قق

وغيرھ���ا مم���ن .. وعي���ادات ا0طب���اء. .كمق���ار الش���ركات.. تك���ون ھ���ذه ا0م���اكن تجاري���ة

وف����ي واقع����ة ذھ����اب أش����رف م����روان .. 5 يلف����ت أنظ����ار أح����د ت����ردد اYخ����رين عليھ����ا

لع��رض نفس��ه عل��ي الموس��اد ف��ي الس��تينيات م��ن الق��رن الماض��ى دلي��ل نم��وذجي عل���ي 

). ف��ى كتاب��ه عش��ية ال��دمار(حي��ث ذك��ر الكات��ب ا0مريك��ي الش��ھير ھ��وارد بل��وم .. ذل��ك

مة البريطاني���ة للع���8ج م���ن آ5م ف���ى المع���دة تعتري���ه م���ن أن أش���رف ذھ���ب إل���ى العاص���

واص���طحب مع���ه مظروف���اً كبي���راً في���ه بع���ض ا0ش���عات والتحالي���ل ك���ان ق���د .. آن Yخ���ر

وحج���ز ل���دى أح���د ا0طب���اء المش���ھورين ف���ى ع���8ج أم���راض .. أجراھ���ا ف���ى الق���اھرة

وعن����دما دخ����ل أش����رف حج����رة الكش����ف ن����اول الطبي����ب .. المع����دة والجھ����از الطب����ى
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ف����تح الطبي����ب المظ����روف وتغي����رت س����ريعاً مع����الم .. ى ك����ان يحمل����هالمظ����روف ال����ذ

ث���م أغل���ق المظ���روف ثاني���ًة ووض���عه بك���ل ھ���دوء عل���ى المكت���ب م���ن ناحي���ة .. وجھ���ه

فابتس���م .. أش���رف وھ���و يق���ول 0ش���رف أن���ه ق���د أعط���اه مظروف���اً آخ���ر غي���ر المقص���ود

فق����ط علي����ك أن توص����ل ھ����ذا المظ����روف .. أش����رف وق����ال ل����ـه 5 خط����أ فيم����ا ح����دث

ابتس���م الطبي���ب بب���رود ش���ديد معت���ذراً .. اص���ة إل���ى الس���فارة ا�س���رائيليةبطريقت���ك الخ

وم����ا قال����ه .. تجاھ����ل أش����رف م����ا فعل����ه.. أن����ه 5يع����رف أح����داً بالس����فارة ا�س����رائيلية

وفاج��أه بقول��ـه أن��ه عل��ى عل��م ت��ام بعمل��ه م��ع الس��فارة ب��دليل زي��ارة شخص��ية .. الطبي��ب

ي�����اكوف (ءه م�����ع عربي�����ة كبي�����رة ل�����ـه ا0س�����بوع الماض�����ى ف�����ى نف�����س العي�����ادة ولق�����ا

أس���قط ف���ى ي���د الطبي���ب ول���م .. م���دير مكت���ب رئيس���ة ال���وزراء ا�س���رائيلية) ھيرت���زوج

ترك���ه أش���رف وت���رك ل���ـه المظ���روف ال���ذى ك���ان يحمل���ه وذھ���ب إل���ى .. يس���تطع ال���رد

ح��ال س��بيله بع��د أن ق��ام الطبي��ب بالكش��ف علي��ه وكت��ب ل��ـه روش��تة بھ��ا بع��ض ا0دوي��ة 

  . و5 يشك أحد عم8ً بنصيحة أشرف حتى يبدو ا0مر عادياً 

تنظ����ر إلي����ه أجھ����زة .. الخ����اصعميل����ه و المس����ئولالض����ابط ب����ين ع ااجتم���� وك����ل

رت����ب علي����ه م����ن تق����د يم����ا خاص����ًة .. المخ����ابرات باعتب����اره موطن����اً ش����ديداً للخط����ورة

 أجھ���زةأو  ..المحلي���ة ا0م���نم���ن جان���ب ق���وى  ةم8حق���اللخط���ر أط���راف اللق���اء ع���رض ت

وس������ائل غي������ر مباش������رة  ھ������ذه المخ������اطر تس������تخدمجن������ب ولت ..برات معادي������ةاخ������م

أو تبادلھ���ا  ..معلوم���اتتس���ليم العن���د  خاص���ةً و.. وتأمين���ه.. وا�ع���داد للق���اء.. لdتص���ال

وأحيان���اً ي���تم .. أو العك���س ..المس���ئولم���ن العمي���ل إل���ي الض���ابط .. ب���ين طرف���ي اللق���اء

وق����د يك����ون ھ����ذا .. لط����رفيناب����ين  وس����يطك5س����تخدام ش����خص ثال����ث يعم����ل اللج����وء 

عل���ى  ا0م���رويقتص���ر  ..عل���مي ي���تم اس���تخدامه دون أن ب���ا0مر أو عل���مٍ عل���ي الش���خص 

لبري��د ف��ي موع��د س��بق ترتيب��ه ليق��وم العمي��ل بوض��ع م��ادة المعلوم��ات ف��ي ص��ندوق  أن

وم���ن  ..أو الش���خص الثال���ث ال���ذي يس���تخدم لھ���ذه الغاي���ة المس���ئولم���ن جان���ب الض���ابط 
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بع����ض  الف����راغ الق����ائم وراء أو ..بري����دالق يداص����ن ذلكل���� مخدس����تتالت����ي  ا0م����اكنب����ين 

  . وغيرھا.. ائن التليفونات العموميةكب

.. بالص����دفة ا5حتك���اك أس���لوبھ���و و ..يس���تعمل كثي���راً و.. أس���لوب ش���ائعھن���اك و

أو الش���خص الثال���ث  المس���ئولي���ل أو الش���خص الثال���ث بالض���ابط ميلتق���ي بموجب���ه الع إذ

مث���ل الطريق���ة الت���ي ت���م بھ���ا اقتي���اد أش���رف م���روان للق���اء  ..ال���ذي يس���تخدم لھ���ذه لغاي���ة

ال����ذي ت����م تكليف����ه بلق����اءه لب����دء التع����اون بينھم����ا بع����د ذھاب����ه لعي����ادة  ض����ابط الموس����اد

فعن���دما ك���ان أش���رف .. وك���ان ذل���ك ف���ي لن���دن.. الطبي���ب بالش���كل المش���ار إلي���ه س���ابقاً 

ذات ي����وم اص����طدم ب����ه أح����د ) ھ����اردوز(يتس����وق بع����ض المش����تريات م����ن مح����8ت 

 ال���زوار وأخ���ذ يعت���ذر ل���ـه وھ���و يس���اعده ف���ي التق���اط م���ا وق���ع م���ن يدي���ه عل���ى ا0رض

بينم���ا يخب���ر أش���رف ف���ى نف���س الوق���ت بأن���ه علي���ه مغ���ادرة المك���ان ف���وراً وال���ذھاب إل���ى 

محط���ة المت���رو القريب���ة م���ن المك���ان ليرك���ب ويتوج���ه إل���ى المتح���ف البريط���اني ليقط���ع 

.. ت���ذكرة ل���دخول غرف���ة ا�ط���8ع الرئيس���ية ب���المتحف فھن���اك م���ن ينتظ���ره 0م���ٍر ھ���ام

و ف����ى طريق���ه إل����ى محط����ة فھ���م أش����رف الرس����الة وغ���ادر مس����رعاً المح����ل وبينم���ا ھ����

المت���رو ف���وجئ بم���ن يح���يط ب���ه ويدفع���ه بس���رعة إل���ى إح���دى الس���يارات الت���ي كان���ت 

وأص���طحب .. ك���ان الرج���ل م���ن الموس���اد ب���الطبع.. واقف���ة تنتظ���ر ب���القرب م���ن المك���ان

أش��رف إل��ى مك��اٍن م��ا تابع��اً لھ��م حي��ث خض��ع بالتأكي��د للعدي��د م��ن ا5ختب��ارات قب��ل أن 

  .)١(يبدأ مشواره معھم 

وتوس����ع اس���تخدامات ش����بكة .. انتش���ارو.. بك���ل وس����ائلھارة ا5تص����ا5ت وبع���د ث���و

وض���باط  ..العم���8ءب���ين تص���ال ا�تمام���اً س���بل تيس���ر  )ا5نترن���ت(المعلوم���ات الدولي���ة 

م���ا أُتب���ع ف���ي ذل���ك ا�حتياط���ات ال8زم���ة  خط���ورة عل���ي حي���اتھم مت���ابعتھم دون أدن���ي

المتع����املون بحي����ث 5 يفھمھ����ا إ5 .. وش����فرات مخصص����ة.. م����ن اس����تخدامات رمزي����ة
                                                  

  .للمؤلف) من قتل أشرف مروان ( راجع التفاصيل كاملة في كتاب  -١
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.. 0ن لRم��ر أيض��اً خطورت��ه ف���ي ح��ال اخت��راق قراص��نة الكمبي��وتر للبري���د ..بھ��ا فق��ط

 . أو المواقع ا�لكترونية التي يتم التراسل بواسطتھا

  : اإلختراق

 أجھ����زة المخ����ابرات العالمي����ةعل����ي س����بيل المث����ال اتج����اه جدي����د داخ����ل ن����اك وھ

محاك���اة دقيق���ة وحرفي���ة  عم���لبيقض���ي باتب���اع نظ���ام مخ���ابراتي جدي���د تمام���اً يقض���ي 

ق�����يم جھ�����از المخ�����ابرات يك�����أن  ..)١(ل�����نظم عم�����ل الجماع�����ات ا�س�����8مية الجھادي�����ة 

وممارس����ة نش����اطه داخ����ل .. فعلي����ة قائم����ة بعض����ھا ي����تم تفعيل����ه منظم����اتوجمعي����ات 

وباس���م التض����امن ا�جتم���اعي والعم����ل .. وتح���ت مظل����ة ا�س���8م.. العدي���د م���ن ال����دول

مؤسس����ات ك����ل ھ����ذه الو.. ع����ات والھب����اتجم����ع التبري����تم لب����ر والتق����وى عل����ي نش����ر ا

يتح���دث  ..مخ���ابراتالتتجم���ع داخلھ���ا وح���دات وف���رق م���ن أع���داد ص���غيرة م���ن ض���باط 

وتت����وفر ف����ي ك����ل  ا�س����8ميأعض����اؤھا اللغ����ات المحلي����ة ويمارس����ون ش����عائر ال����دين 

 اتالجماع���� اءعض����أ م����نھم حماس����ة وإيم����ان بالمھم����ة المكل����ف بھ����ا تمام����اً كحم����اس

ظ����ام العم����ل بض����باط مخ����ابرات متنك����رين كرج����ال ينتھ����ى نو ..ا�س����8مية الجھادي����ة

ين ف����ي ھ����ذه المؤسس����ات م����ن ملاالع���� معظ����مو ..أعم����ال أو ص����حفيين أو رج����ال دي����ن

ف��ي س��بيل إثب��ات ن يس��عون نح��و المغ��امرة والمخ��اطرة بحي��اتھم الص��غار ال��ذيض��باط ال

ي���ذوبون ف���ي ويرت���دون ثياب���اً إس���8مية ويمارس���ون ش���عائر المس���لمين ھ���م و.. وج���ودھم

   .س8مية والعربيةالمجتمعات ا�

وب���نفس الطريق���ة ي���تم إنش���اء م���ا يع���رف بمنظم���ات حق���وق .. وعل���ي نف���س ال���درب

وھ����ذا يقودن����ا ب����دوره إل����ي نقط����ة ھام����ة ج����داً ف����ي .. والعم����ل ا�جتم����اعي.. ا�نس����ان

                                                  

وغيرھ�ا م�ن ب�اقي ا&نظم�ة القائم�ة عل�ي تي�ارات .. وح�زب Q ف�ي لبن�ان .. مثل تنظيم القاع�دة  -١
  . ة بحتة ديني
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الت���ي تنتش���ر ف���ي .. ترتي���ب وتس���يير العم���ل المخ���ابراتي وھ���و ظ���اھرة التموي���ل ا0جنب���ي

  . معظم دول العالم الثالث

  : ارجيالتمويل اخل

 تلفزي���ونال اتمحط���فق���د أذاع���ت إح���دي .. ولنأخ���ذ عل���ي ذل���ك مث���ال ح���دث م���ؤخراً 

دبلوماس���ي بريط���اني ينق���ب ف���ي يص���ور ت���م تص���ويره بك���اميرا خفي���ة  روس���ية ش���ريطاً ال

ع����ن ش����يء مجھ����ول حت����ي أمس����ك بيدي����ه ش����يئاً م����ا ك����ان يب����دو أن����ه ذھ����ب  ا0ح����راش

علي��ه تب��ين أن م��ا التقط��ه  الق��بضوبع��د  ..�لتقاط��ه م��ن ھ��ذا المك��ان المعل��وم ل��ـه مس��بقاً 

 كم���ا قال���ت الس���لطات ..يةاتيح���وى معلوم���ات اس���تخبار )١(ھ���و ق���رص رقم���ي ص���لب 

إ5 ان�����ه ف�����ي نھاي�����ة المط�����اف ظھ������ر أن  ..ف�����ي تعليقھ�����ا عل�����ي الش������ريط الروس�����ية

ف����ي المجتم����ع الم����دني خاص����ة منظم����ات  الدبلوماس����ي البريط����اني ك����ان يتعام����ل م����ع

جماع��ات المجتم��ع  عل��ي رظ��ك أن تحمم��ا ح��دا بالحكوم��ة الروس��ية بع��د ذل�� ..الروس��ي

وھ���و  ..وقب���ول التموي���ل م���ن الخ���ارج.. بجھ���ات أجنبي���ة أي���اً كان���تالم���دني ا5تص���ال 

ودارت محاكم���ات واتھام����ات ف����ي  ..أم���ر ك����ان ق���د تق����رر ف����ي بع���ض ال����ب8د العربي����ة

  .)٢(بمعناھا التقليدي  )الجاسوسية(ع8قة البحوث الممولة من الخارج و

ع���روض الس���خية الت���ي تق���در ب���الم8يين للبح���ث ع���ن المس���تمرة ع���ن ال ا�ع8ن���ات

أجھ���زة المخ���ابرات  اح���دي الوس���ائل الحديث���ة للتجني���د ف���ي إ5م���اھي  إس���8ميةقي���ادات 

  العالمية

                                                  

  ) ..الھارد دسك ( ھو ما يدخل في مكونات أجھزة الكمبيوتر ويعرف باسم  -١
مث�ل قص�ة ال��دكتور س�عد ال�دين إب��راھيم أس�تاذ عل��م ا�جتم�اع السياس�ى بالجامع��ة ا&مريكي�ة ف��ي  -٢

عن�ه م�ن  جوكان اTف�را.. وتلقيه معونات من الحكومة ا&مريكية تصل لم�يين الدو�رات .. مصر
ه في يوٍم من ا&يام أحد أھم الشروط التي وضعتھا اTدارة ا&مريكي�ة �س�تمرار دف�ع المعون�ة محبس

  . السنوية لمصر
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  : العالقة بني العميل ومتابعيه

تتوق���ف المعامل���ة عل���ى ق���وة .. ھ���ي م���ن أھ���م نق���اط س���ير عملي���ة التجني���د بالكام���لو

يق�����ول رج�����ل .. م�����ع العمي�����ل امتھ�����اإق المس�����ئولالع8ق�����ة الت�����ي يس�����تطيع الض�����ابط 

يجم���ع  أن المس���ئولعل���ى الض���ابط  أنالمخ���ابرات أح���د أجھ���زة اس���تخبارات س���ابق ف���ي 

 ..العقلي����ة وك����اھن ا5عت����راف ا0م����راضب����ين م����ؤھ8ت الجاس����وس الكام����ل وطبي����ب 

فم�����ث8ً تعتم�����د .. ش�����ائعتان تتح�����دثان ع�����ن كيفي�����ة س�����ير الع8ق�����ةن مدرس�����تا كھن�����او

عل����ى  ل����ي إتب����اع م����نھج تواص����لي خ����اص يح����تما0مريكي����ة عالمخ����ابرات المركزي����ة 

ع8ق���ة شخص���ية وقوي���ة م���ع العمي���ل ويقنع���ه بأنھم���ا يعم���8ن  ةم���اقإ المس���ئولالض���ابط 

ق��وة  ا0س��لوبوي��وفر مث��ل ھ��ذا  ..مھ��مو.. واح��دلتحقي��ق ھ��دف سياس��ي كأص��دقاء  مع��اً 

ھ���ذه لك���ن  ..دافع���ة قوي���ة تش���جع العمي���ل عل���ى رك���وب المخ���اطر ف���ي س���بيل ص���ديقه

ب��ين الض��ابط وعميل��ه ونفس��ي .. معن��وي طال��ى خط��ر قي��ام ارتب��تنط��وي عق��د الطريق��ة 

�نج����از  ةب����وطلملموض����عية الل ان الط����رفينف����ي فق����د ا0حي����انتس����بب ف����ي بع����ض تق����د 

  . م علي النحو ا0فضلھاممھ

ف���ي الوق���ت ال���ذي  المس���ئولوجھ���ة النظ���ر الثاني���ة فتن���ادي ب���أن عل���ى الض���ابط  أم���ا

بع���د تتس���م بالجدي���ة والمعامل���ة يعامل���ه  بالعمي���ل أن شخص���ياليتظ���اھر في���ه با5ھتم���ام 

س��وي م ت يھ��أ5 المس��ئولالض��ابط عل��ي  أن��ه حي��ثالتس��اھل المظ��اھر العاطفي��ة أو ع��ن 

ت ادرج���� أقص����ىي����دفع بالعمي����ل إل����ي  علي���ه أنو.. الت����ي يحققھ����ا عميل����ه فق����ط جائلنت���با

ن أعل��ى  ..م��ا يمك��ن م��ن معلوم��ات أقص��ىه عل��ى خ8ل�� لحص��ول م��نالعم��ل ال��دؤوب ل

ن���ه موض���ع اس���تغ8ل أدرك العمي���ل ي��� أنذل���ك 0ن���ه م���ا  ..ب���هعيو أيض���اً  ا0س���لوبلھ���ذا 

  . من ضابطه حتى تتقلص ھمته بسرعة

مھم���ا ظ���روف ھ���ذا العم���ل ا�س���تثنائية تلق���ي تحإن المخ���اطر وج���و الت���وتر الل���ذان ت

ويص���عب ال���تكھن .. ةمتقلب���فيص���بحوا دوم���اً ف���ي حال���ة مزاجي���ة العم���8ء عل���ي ھ���ا لظ8ب
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ل ئ���0ي د5 يك���ون واعي���اً  أن المس���ئولض���ابط عل���ى ال هن���إل���ذا ف.. بم���ا ي���دور ف���ي خل���دھم

جم���ع ف���ي أس���لوب ن يأ ي���هوعل.. أو تھاون���ه ف���ي عمل���ه.. لتغي���ر موق���ف العمي���لش���ير ت

  . والترھيب.. تعامله مع عميله بين الترغيب

  :تغيري ضابط املتابعة

.. المسئول عن متابعتهوثمة مشكلة كبيرة في معاملة العميل تنجم عن تغيير الضابط 

 الت���ي تقض���ي باس���تخدام الس���تارا0مريكي���ة جھ���از المخ���ابرات المركزي���ة  ةلسياس��� ووفق���اً 

ينق��ل الض��باط المس��ؤلين  أنرجالھ��ا الع��املين ف��ي الخ��ارج  ظ��مالدبلوماس��ي والرس��مي لمع

إل�ي رئاس�ة ع�ودتھم أو .. يخ�رأد إلي ب8 المتعايشين في تلك الدول علي أنھم دبلوماسيين

وتقنيات مخابراتية جدي�دة م�ن .. تجداتبغرض التدريب علي مسفي واشنطن المخابرات 

  . Yخر.. آنٍ 

 ..ويقوم الضابط المنقول بتعريف الضابط الذي سيخلفه إلي جميع عم8ئه قبل س�فره

ن أذل�ك 0نھ�م 5 يميل�ون بع�د  ..ولكن العم8ء يترددون حينذاك في العمل م�ع رج�ل جدي�د

ويزداد ھذا الت�ردد ف�ي  ..ينرآخإلي م إلي التحول عنھ ھمقاموا ع8قات مقبولة مع ضباطأ

صغار السن �دارة عم8ء قدامى  كثير من ا0حيان بسبب تعيين جھاز المخابرات ضباطاً 

ب�أن التعام�ل م�ع ض�ابط تنقص�ه الخب�رة ن معظ�م العم�8ء يش�عروف.. مخض�رمين أصبحوا

وح�دوث م�ا 5 تحم�د .. وقد يؤدي ذلك 5كتشاف أم�رھم.. العملية فشليزيد في احتما5ت 

وفي حالة قب�ول العمي�ل ا5س�تمرار م�ع الض�ابط الجدي�د ع�ادًة يك�ون المس�تفيد ھ�و . .عقباه

من عم8ء ال8زمة بسرعة خبرة الب استاكحيث يتمكن بطريق غير مباشر من .. الضابط

أما في حالة رف�ض العمي�ل ا5س�تمرار ف�ي العم�ل فت�نجم مش�كلة  ..5 يحتاجون إلي توجيه

أو .. ل8س��تمرار ع��ن طري��ق تھدي��ده بكش��ف العملي��ة إم��ا بإخض��اع العمي��ل عن��وةً .. كبي��رة

.. أو الموافقة علي إنھاء العملية إذا ما سمحت الظروف بذلك).. في حا5ت قليلة(تصفيته 

  . وكان قد ت8شي الھدف ا0ساسي من قيامھا
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 �ف��ي الغال��ب ولكنھ��ا  معض��لةتك��ون  أنيمك��ن  المس��ئولن عملي��ة تغيي��ر الض��ابط ف��إولھ��ذا 

ف��ي و.. اض��طرارياً المخ��ابرات  ةجھ��زأ وأحيان��اً تتراج��ع ..نفس��ھا عملي��ةبال ارا�ض��رت��ؤدي إل��ي 

اس�تجابة عنھ�ا  المس�ئولمس�ألة تغيي�ر الض�ابط ع�ن حا5ت معينة خاصة في العملي�ات الحساس�ة 

  . مكانه عاليةفقط العم8ء الذين يتمتعون ب.. ولكن ليس في حالة أي عميل.. نفسهعميل ال ةلرغب

g¦a@Éß@ÝßbÈnÛa@õbèã÷ì�b@AA@ @

ي�ة م�ن اترمخابلكل عملية  بد &وعلي ھذا ف.. 5بد أن تكون لـه نھاية.. كل ماله بداية

إم��ا أن يض��مھا مل��ف ف��ي قس��م العملي��ات الناجح��ة ف��ي .. تتناس��ب م��ع مس��ارھا الكل��ينھاي��ة 

ق�د يك�ون خ�اص بالعملي�ات .. أو ينضم ملفھا إلي قسم آخر.. أرشيف ا0جھزة المخابراتية

ه ف�ي حال�ة اكتش�اف م�اعدإ يحت�أو .. هس�جن وأ.. العمي�ل لاعتقالفشل 5 التي كان نصيبھا

ق��د 0س�باب  ..بص�ورة مفاجئ�ةأو ع�دم اكتم�ال العملي�ة لم�وت العمي�ل .. ومحاكمت�ه.. أم�ره

  .. أو ما إلي خ8فه.. ما نتيجة لحادثٍ  طبيعية أوتكون 

أجھ�����زة ينص����ب اھتم�����ام والق����بض علي�����ه .. اكتش����اف أم�����ر العمي�����لوف����ي حال�����ة 

 مص����الحل حماي����ةً .. ع8ق����ة لھ����م بالعمي����لنك����ار ك����ل إعل����ى برات العام����ل ل����ديھا المخ����ا

  . دولھم

  : التخلص من العميل

 .ال�تخلص م�ن العمي�لو.. بنفس�ھاالعملي�ة  إنھاءالمخابرات إلي  ةجھزأحياناً أتضطر  

فق��ط المس��تويات العلي��ا ف��ي أجھ��زة المخ��ابرات 0س��باب تخ��ذه تعملي��ة أي��ة نھ��اء إوق��رار 

 ھاري��ديالت��ي  معلوم��اتالوص��ول إل��ي ال يالعمي��ل ف�� يك��ون م��ن بينھ��ا فش��لق��د .. متباين��ة

مم�ا يھ�دد .. ف�ي تص�رفات وش�خص العمي�لالثق�ة الح�د ا0دن�ى م�ن ر فاوأوعدم ت ..جھازال

.. وكش�ف عملي�ات أخ�ري أھ�م.. فض�حإلي بطريق غير مباشر أو يؤدي  ..العملية بالفشل

م�ا تخش�اھا أجھ�زة المخ�ابرات وھ�و الت�ي دائم�اً ا0س�باب  ھ�و أھ�موھناك سبب آخر ربما 

  . عميل مزدوج تحول العميل إلي

س���كوته م ش���راء تي���ف���ي حال���ة اتخ���اذ ق���رار إنھ���اء العملي���ة دون تص���فية العمي���ل و

  . سكاته عن طريق التھديدإم يتذا اقتضت الضرورة وإ.. بالمال

***  
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaZ@@
@ñbîy@åß@òîÔîjİm@x‡b¸

�î�aì¦a@Šè‘cA@A@ @
  

حناول التدليل علي ما سبق ذكره من خطوات  يف هذا الفصل

.. صناعة اجلواسيس اليت تتبعها معظم أجهزة املخابرات يف العامل

وذلك من خالل قراءتنا لبعض أشهر قصص اجلاسوسية يف عاملنا 

  .. وحتليلها يف ضوء سري أحداثها.. والعامل ككل.. العريب
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5 ب���د أن نتوق���ف عن���د واح���دة م���ن أش���ھر .. إذا تح���دثنا ع���ن تجني���د ط���8ب البعث���ات

.. تل��ك العملي��ات المخابراتي��ة الت��ي ت��م فيھ��ا ا5خت��راق ع��ن طري��ق تجني��د أح��د الط��8ب

ب����ل .. وص����احب ھ����ذه العملي����ة ھ����و واح����د م����ن أش����ھر عم����8ء المخ����ابرات الروس����ية

ي���ة التطبي���ق العمل���ي لص���ناعة ونتوق���ف عن���د قص���ته لن���ري م���ن خ8لھ���ا كيف.. والعالمي���ة

بالعم���ل  ت���هب���دأت ع8قو )ك���الوجين(العمي���ل ك���ان روس���ي الجنس���ية ي���دعي .. الجاس���وس

ح���ين جندت���ه المخ���ابرات الس���وفيتية وھ���و بع���د ش���اب ف���ي .. ١٩٥٨ري ع���ام تخباس���ا�

 وزرعت����ه ض����من بعث����ات ط����8ب برن����امج التب����ادل.. الرابع����ة والعش����رين م����ن عم����ره

ا0مريك����ي س����م الس����يناتور ت����ي يطل����ق عليھ����ا إالو.. الثق����افي م����ع الو5ي����ات المتح����دة

  . اصاحب فكرة إنشائھ )ويليام فولبرايت(الراحل 

 ابع����د عودت����ه ل����ب8ده ص����عد نجم����ه ف����ي أجھ����زة المخ����ابرات حت����ى أص����بح م����ديرً 

 ولع����ب دوراً .. �دارة مكافح����ة الجاسوس����ية بقط����اع العملي����ات الخارجي����ة برتب����ة ل����واء

ج�����ون (ي عرف�����ت باس�����م العمي�����ل تنظ�����يم وإدارة ش�����بكة التجس�����س الت�����ي ف����� مركزي�����اً 

�ص�����راره عل�����ى المطالب�����ة  ١٩٩٠با�قال�����ة ع�����ام  حت�����ى انتھ�����ت خدمت�����ه.. )ووك�����ر

بع���د س���قوط ا5تح���اد الس���وفيتي  تخ���بوانُ .. بإص���8ح وتط���وير أس���اليب عم���ل ا0جھ���زة

ف��ي برن��امج تلفزي��وني  قص��تهوق��د س��جل .. ف��ي البرلم��ان الروس��ي لفت��رة قص��يرة نائب��اً 

   .اسوسية خ8ل الحرب الباردةبعض جوانب صراع الجفيه تناول 

   .سرار لم يتطرق إليھا أي فرد من قبلا0 العديد منكشف من خ8له النقاب عن و

أن التحاق���ه بالعم���ل الس���ري ج���اء بمب���ادرة شخص���ية من���ه رغ���م اعت���راض  لوق���يو

وأوض��ح أن ق��راره ذل��ك ك��ان ) k. G. B(ال��ـ  زابجھ��س��ابقاً  وال��ده ال��ذي ك��ان ض��ابطاً 
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) إذن ك���ان دافع���ه ا0ول عقائ���دياً (م الش���يوعي والق���يم الت���ي يمثلھ���ا بالنظ���اا�يم���ان نتيج���ة 

ش��رف عظ��يم ة أن العم��ل ف��ي أجھ��زة المخ��ابرات الس��وفيتين عل��ي إيم��ان مطل��ق ب��اك��و

  . 0ي شاب يحب وطنه ويسعى إلي خدمته

  : اختراق اتمع األمريكي

كان����ت أو5ھاع����ام .. ةداخ����ل الو5ي����ات المتح����دمح����ددة ب����ث8ث مھ����ام  هت����م تكليف����و

وكان���ت طبيع���ة المھم���ة .. لدراس���ة الص���حافة )كولومبي���ا(ح���ين التح���ق بجامع���ة  ١٩٥٨

أكب���ر  وإنش���اء.. للتع���رف عل���ى أس���اليب الحي���اة ا0مريكي���ة.. اس���تط8عية ف���ي ا0س���اس

وتھيئ���ة الظ���روف والبيئ���ة المناس���بة للعم���ل .. الص���داقات والع8ق���ات ع���دد ممك���ن م���ن

   .الحقيقي مستقب8ً 

 - ١٩٦٠( يع�����امف�����ي الفت�����رة ب�����ين الثاني�����ة  كان�����ت المھم�����ة المخابراتي�����ة ث�����م 

لرادي����و موس����كو ف����ي الو5ي����ات  الجدي����دة كمراس����له تح����ت غط����اء وظيفت����).. ١٩٦٤

خاص���ة .. وتجني���د العم���8ء م خ8لھ���ا بجم���ع المعلوم���اتاوق��� ..المتح���دة وا0م���م المتح���دة

م���ن  ك���ن وقتھ��ا ق���د تج��اوز الث8ث���ينيحي���ث ل��م  ..هم��ن الش���باب الع��اطفي الم���تحمس مثل��

  ). ̂ل أيضاً ككشافَعمِ .. (عمره

  : املهمة األخرية

ف����ي العاص����مة  كث����ر نجاح����اً ا0و ..الثالث����ة وا0خي����رة ت����هوبع����د ذل����ك كان����ت مھم

�دارة المخ���ابرات  ث���م م���ديراً  ي���ث ع���ين نائب���اً ح).. ١٩٦٥ - ١٩٧٠(ع���ام  )واش���نطن(

 هھ���ذه لس���نوات أخ���رى ل���و5 انكش���اف نش���اط هوك���ان يمك���ن أن تمت���د مھمت���.. السياس���ية

ويمض����ي  ..ا0مريك����ي المع����روف ج����اك أندرس����ون س����طة الص����حفيالمخ����ابراتي بوا

.. أو عمل���ي الرس���مي الظ���اھر.. ف���ي ھ���ذه المھم���ة هك���ان غطائ���: الجاس���وس الق���ديم ق���ائ8

الع8ق����ات العام����ة  مس����ئول ث����م.. ھ����و وظيف����ة الس����كرتير الص����حفي للس����فارة الس����وفيتية
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 وق���د نج���ح خ���8ل ھ���ذه الس���نوات الخم���س ف���ي زرع وتجنيدعش���رات م���ن العم���8ء.. بھ���ا

.. ا0مريكي����ة ا0م����ريكيين وا0وروبي����ين ف����ي المحاف����ل الص����حفية والسياس����ية للعاص����مة

 هومعلومات���.. الص���حفية المتقن���ة هف���ي اكتس���اب ثق���تھم واحت���رامھم ببيانات��� ونج���ح أيض���اً 

كم���ا ش���ھدت ھ���ذه  .الحرف���ي للكلم���ة أب���داً ك���ذلك ب���المعنيرغ���م أنھ���ا ل���م تك���ن .. الدقيق���ة

.. عدي����د م����ن ش����بكات التجس����س الناجح����ةدارة الإف����ي تأس����يس و هالفت����رة أيض����ا نجاح����

نج���ح ف���ي  ال���ذيو )ج���ون ووك���ر(الجاس���وس المع���روف إع8مي���اً باس���م ومنھ���ا عملي���ة 

يم���د الجان���ب الس���وفيتي بمعلوم���ات ع���ن المؤسس���ات ا0مريكي���ة الت���ي اس���تمر و.. تجني���ده

  ف������ي الفت������رة م������ا ب������ين ع������امي  ..كامل������ةعم������ل بھ������ا قراب������ة ثماني������ة عش������ر عام������اً 

ش����بكات أخ����رى اخترق����ت العدي����د م����ن الس����فارات  با�ض����افة إل����ي) ١٩٨٥و ١٩٦٧(

إل����ي جان����ب .. والمجتم����ع الص����حفي و ا0ك����اديمي.. ف����ي العاص����مة ا0مريكي����ة الغربي����ة

 تتعل����ق بت����وفيرن����ت مھمت����ه ا0ساس����ية اكو.. الق����وات المس����لحة ووزارة ال����دفاع ب����الطبع

وك���ان  ..عس���كرية محتمل���ة أزم���ات قب���ل ح���دوث أي���ةا�ن���ذار المبك���ر للقي���ادة الس���وفيتية 

وف المرض���ية الت���ي احتل���ت عق���ول وقل���وب الق���ادة الس���وفيت م���ن اترجم���ة للمخ��� ذل���ك

ول���ذلك خصص���ت لھ���ذا ا0جھ���زة ك���ل .. احتم���ال تع���رض ب8دھ���م للھج���وم م���ن الغ���رب

  .. المطلوبة 0داء مھامھا وا�مكانياتالموارد 

ك���ان ربم���ا ال���ذي و.. لھ���ا مكم���لالم���وازي والغي���ر أن الوج���ه اYخ���ر لھ���ذه المھم���ة 

ب���ذور  وزرعف���ي العم���ل الم���نظم والمخط���ط للوقيع���ة  ك���ان يتمث���لف. .أھمي���ة ھ���و ا0كث���ر

المجتمع����ات الغربي����ة  ل����كتعم����ل عل����ي إض����عاف لاو.. الش����قاق ب����ين الحلف����اء الغ����ربيين

وإض����عاف المرك����ز .. حل����ف الن����اتودول خاص����ة .. ومنظماتھ����ا السياس����ية والعس����كرية

.. المك����ل دول وق����ارات الع����والثق����ة الت����ي تحظ����ى بھ����ا الو5ي����ات المتح����دة ف����ي  ا0دب����ي

العدائي���ة لھ���ذه الش���عوب ف���ي  تتج���ه إلي���ه الش���كوك والغض���ب والمش���اعر وجعلھ���ا ھ���دفاً 

  . حالة نشوب الحرب
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  :ولفجانج لوتز

ال���ذي ك���ان  زألق���ت الس���لطات المص���رية الق���بض عل���ى فولفج���انج ل���وت ١٩٦٥ع���ام 

المص���ريين وتمك���ن  المس���ئولينوب���دأ ف���ي مص���ادقة كب���ار  ١٩٦٠ق���د وص���ل مص���ر ع���ام 

ق الص�����واريخ المص�����رية وجم�����ع معلوم�����ات س�����رية ع�����ن م�����ن زي�����ارة مواق�����ع إط�����8

اعت�����رف بالتجس�����س .. وبمج�����رد الق�����بض علي�����ه. الص�����ناعات العس�����كرية المص�����رية

وھ����و م����ا س����مح ل����ـه بمح����امي  ألم����انيه كم����واطن جنس����يتلص����الح إس����رائيل وتمس����ك ب

وحك���م علي���ه بالس���جن م���دى الحي���اة وأف���رج عن���ه ع���ام  ..ومراق���ب م���ن الس���فارة ألم���اني

  . ا0سرى بموجب صفقة لتبادل ١٩٦٨

وال���ده  ..0س���رة يھودي���ة ١٩٢١ول���د ف���ي ألماني���ا ع���ام ق���د  "ولفج���انج ل���وتز "وك���ان 

ع���ام و ..انفص���ل وال���داه ١٩٣١ وف���ي ع���ام ..ووالدت���ه ممثل���ة.. امس���رحيا مخرج���ك���ان 

عش���ية ص���عود ھتل���ر إل���ى الس���لطة ف���ي ألماني���ا ھ���اجرت والدت���ه إل���ى فلس���طين  ١٩٣٣

ف��ي ح��ين التح��ق ولفج��انج .. بوأخ��ذت معھ��ا ابنھ��ا وعمل��ت ھن��اك ف��ي مس��رح بت��ل أبي��

 " ج���ورازائي����ف  "ا5س���تيطانية وغي����ر اس���مه إل���ى  " ب���ين ش����مين"بمدرس���ة 
)١(

وم����ع .. 

م��رور الوق��ت أص��بح خبي��راً ف��ي رك��وب الخي��ل وبع��د ع��دة س��نوات قب��ل أن ي��تم عام��ه 

وكان���ت م���ن ب���ين  ..الخ���امس عش���ر انض���م إل���ى منظم���ة الھجان���ا ا0مني���ة ا5س���تخبارية

درع���ة الت���ي تحم���ل م���ا تحتاج���ه مدرس���ة ب���ين ش���مين الت���ي مھام���ه حراس���ة الح���اف8ت الم

ك���ان يح���يط بھ���ا العدي���د م���ن الق���رى والم���دن الفلس���طينية الرافض���ة للوج���ود الص���ھيوني 

  . في أرض فلسطين

ان���دلعت الح���رب العالمي���ة الثاني���ة وبم���ا أن ل���وتز ك���ان يتح���دث  ١٩٣٩ف���ي ع���ام و

ت الق������وات ا0لماني������ة وا�نجليزي������ة ببراع������ة إض������افة إل������ى العبري������ة والعربي������ة رأ

                                                  

   الذئبواTسمان بمعنى .. زائيف ھو ا�سم العبري �سم ولف  - ١
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أن��ه س��يكون عون��اً كبي��راً لھ��ا وت��م تجني��ده وأرس��ل إل��ى مص��ر وظ��ل ھن��اك  ا�نجليزي��ة

طيل���ة فت���رة الح���رب وكان���ت مھام���ه ا0ساس���ية تتض���من التحقي���ق م���ع أس���رى الح���رب 

  . ا0لمان ھناك حيث كانت مھارته في استخدام اللغة ا0لمانية عوناً كبيراً لـه

  :محلة السويس

ين وش���ارك ف��ي عملي��ات تھري���ب ا0س��لحة لمنظم���ة عق��ب الح��رب ع���اد إل��ى فلس��ط

خ���دم ل���وتز كم���8زم أول  ١٩٤٨دول���ـة إس���رائيل ف���ي م���ايو  قي���ام الھجان���ا وعن���دما أعل���ن

مختلف���ة ف��ي تنفي��ذ أكث��ر العملي��ات وحش���ية  أدواراً ولع��ب  ف��ي ق��وات ال��دفاع ا�س��رائيلية

رق���ي  ١٩٥٦وبق���ي ف���ي الج���يش بع���د الح���رب وف���ي ع���ام  ..ف���ي ا0راض���ي الفلس���طينية

رتب���ة ل���واء وق���اد عملي���ة إس���رائيلية ض���د الق���وات المص���رية ف���ي س���يناء ف���ي عملي���ة  إل���ى

   ).حملة السويس(أطلق عليھا في إسرائيل اسم 

اتخ����ذ الق����رار بإرس����اله إل����ى مص����ر حت����ى يمكن����ه جم����ع  ١٩٥٧وم����ع بداي����ة ع����ام 

.. عب�����د الناص�����رلمعلوم�����ات اس�����تخبارية ع�����ن المس�����اعدات الس�����وفييتية الت�����ي تق�����دم 

   .لمصرو

أرس���ل إل���ى ألماني���ا بع���د ع��ام م���ن تنقل���ه م���ن مك���ان إل���ى مك���ان  ١٩٥٩ف��ي ن���وفمبر 

حت���ى يص���عب اقتف���اء خطوات���ه ث���م أرس���ل م���رة أخ���رى إل���ى مص���ر ووص���ل ھن���اك ف���ي 

وس���رعان م���ا تمك���ن م���ن إقام���ة العدي���د م���ن ا5تص���ا5ت المھم���ة حي���ث  ١٩٦٠ديس���مبر

ذھ����ب إل����ى ن����وادي الفروس����ية الت����ي كان����ت مك����ان تجم����ع أھ����م القي����ادات العس����كرية 

ت����رددت ا0خب����ار ع����ن الث����ري ا0لم����اني ال����ذي تغلغ����ل ب����ين أبن����اء الطبق����ة المص����رية و

ا0رس��تقراطية المص��رية وخ��8ل أي��ام ك��ان ل��وتز يتلق��ى الكثي��ر م��ن ال��دعوات لحف��8ت 

عش����اء ف����ي أھ����م البي����وت المص����رية وك����ان ا0ثري����اء ال����ذين يس����تثمرون أم����والھم ف����ي 

ر س��خاءه حي��ث تربي��ة الجي��اد يطلب��ون من��ه المش��ورة وس��رعان م��ا ق��رر ل��وتز أن يظھ��
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  . ووضعھا في ناد للفروسيةكثيرة  اً اشترى جياد

واس��تأجر ف��ي8 ف��ي منطق��ة مص��ر الجدي��دة وتظ��اھر بأن��ه م��ن ھ��واة تربي��ة الخي��ول 

العربي���ة وبھ���ذا تمك���ن م���ن ا5نض���مام لعض���وية ن���ادي الفروس���ية ف���ي الجزي���رة وم���ن 

 خ���8ل الن���ادي تمك���ن م���ن عق���د المزي���د م���ن الص���داقات م���ع ھ���واة تربي���ة الخي���ول م���ن

  . المصريين وا0جانب

وبع���د س���تة أش���ھر ع���اد إل���ى أوروب���ا وق���دم تق���اريره إل���ى قي���ادات الموس���اد ال���ذين 

  . " عين تل أبيب في القاھرة "ووصفوه بأنه أعلنوا رضاھم التام عن سير عمله 

ع���اد ل���وتز وزوجت���ه إل���ى مص���ر وخ���8ل الفت���رة الت���ي  ١٩٦٢وف���ي ص���يف ع���ام 

أنش���أ م���ن م���ة العدي���د م���ن الحف���8ت وقض���اھا م���ع زوجت���ه ف���ي الق���اھرة تمك���ن م���ن إقا

الع8ق���ات الب���ارزة دخ���ل المجتم���ع المص���ري حي���ث أق���ام ع8ق���ات خ8لھ���ا العدي���د م���ن 

كم���ا تمك���ن ل���وتز م���ن إقام���ة ك���ل المواق���ع بمص���ر ص���داقة م���ع شخص���يات ب���ارزة ف���ي 

العدي����د م����ن الص����داقات م����ع الخب����راء ا0لم����ان ال����ذين ك����انوا يعيش����ون ف����ي الق����اھرة 

د م���نھم مث���ل جرھ���ارد ب���وش ال���ذي يعتق���د أن���ه ك���ان وأص���بح ص���ديقاً شخص���ياً للعدي���

يتجس���س عل���ى الحكوم���ة المص���رية لص���الح عاص���مة ألماني���ا الغربي���ة ب���ون إض���افة إل���ى 

أن���ه تلق���ى قائم���ة بأس���ماء جمي���ع العلم���اء ا0لم���ان ف���ي الق���اھرة وعن���اوينھم وتمك���ن م���ن 

الحص����ول عل����ى تفاص����يل دقيق����ة ع����ن دور ك����ل م����نھم ف����ي مص����انع ا�نت����اج الحرب����ي 

  . المصرية

ف����ي تل����ك الفت����رة نجح����ت مھمت����ه ف����ي معرف����ة ك����ل م����ا يمك����ن معرفت����ه ع����ن و

ھا ب���القرب م���ن قن���اة الس���ويس ف���ي ء قواع���دوموق���ع بن���ا )س���ام(الص���واريخ الروس���ية 

ه ف��ي حمام��ه ي��خفيس��تخدم جھ��از إرس��ال 5س��لكي ص��غير يوك��ان  ..مدين��ة ا�س��ماعيلية

أرس���ل م���ن خ8ل���ه رس���ائل س���رية إل���ى الموس���اد طيل���ة خم���س س���نوات و ..الشخص���ي
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  . المعلومات السرية العسكرية المصرية وبرنامج الصواريخ المصرية عن

ش��ديد القل���ق م���ن  "إيس��ير ھاري���ل"ف��ي بداي���ة الس��تينات ك���ان رئ��يس الموس���اد وقتھ���ا 

خط����ر العلم����اء ا0لم����ان ال����ذين يعمل����ون م����ع نظ����رائھم المص����ريين لتط����وير برن����امج 

وص���ول الص���واريخ حي���ث ك���ان ھن���اك خ���وف كبي���ر م���ن ق���درة تل���ك الص���واريخ عل���ى ال

لت����ي ط����8ق اا�رب اتج����خاص����ة بع����د قي����ام مص����ر بإح����دى إل����ى الم����دن ا�س����رائيلية 

ش��كل ي ال��ذى تعام��ل م��ع ا0م��ر عل��ى أن��ه الموس��اد اً كبي��را أث��ار مخ��اوفح��انج نجح��ت

   .تھديداً حقيقياً على أمن إسرائيل

ظ���ل ل���وتز يعم���ل بش���كل جي���د ف���ي الق���اھرة لع���دد م���ن الس���نوات إل���ى أن ح���دثت و

حي����ث كان����ت  ١٩٦٤ خارجي����ة المص����رية ف����ي خري����ف ع����امتغي����رات ف����ي السياس����ة ال

 ..مص����ر تعتم����د عل����ى المس����اعدات العس����كرية الس����وفييتية من����ذ منتص����ف الخمس����ينات

المس���اعدات ف���ي الض���غط عل���ى عب���د الناص���ر ل���دعوة تل���ك م اس���تخداال���روس ول اح���و

وقتھ����ا واعترض����ت  ..لزي����ارة الق����اھرة شت���� "الب����ريوالت����ر "رئ����يس ألماني����ا الش����رقية 

غربي���ة ولك���ن عب���د الناص���ر ش���عر أن علي���ه ع���دم إلغ���اء الزي���ارة ف���ي حكوم���ة ألماني���ا ال

الوق���ت ال���ذي ك���ان في���ه الس���وفييت يش���تكون أيض���ا م���ن العملي���ات ا5س���تخبارية الت���ي 

وف��ي  ..تق��وم بھ��ا ألماني��ا الغربي��ة بالتع��اون م��ع وكال��ة ا5س��تخبارات ا0مريكي��ة ض��دھم

ناص���ر باعتق���ال قبي���ل زي���ارة رئ���يس ألماني���ا الش���رقية أم���ر عب���د ال ١٩٦٥ش���تاء ع���ام 

نح���و ث8ث���ين عالم���اً م���ن ألماني���ا الغربي���ة ك���انوا يعيش���ون ف���ي الق���اھرة وك���ان م���ن ب���ين 

إض���افة إل���ى زوجت���ه ووال���ديھا الل���ذين كان���ا ف���ي  "ولفج���انج ل���وتز"ال���ذين أم���ر باعتق���الھم 

  . زيارة لمصر وقتھا

لص���الح  هعلم���ت بتجسس���ق���د الحكوم���ة المص���رية تك���ون وعن���دھا توق���ع ل���وتز أن 

بك����ل ش����يء فيم����ا ع����دا كون����ه م����ن تلق����اء نفس����ه اس����تجوابه اعت����رف الموس����اد وخ����8ل 
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حي��ث أص��ر عل��ى أن��ه ض��ابط ألم��اني س��ابق ض��غط علي��ه الموس��اد  "إس��رائيليا"يھودي��اً و

مح��ام ألم��اني لل��دفاع عن��ه أك��د وقتھ��ا م��ا  ق��د كل��فوك��ان الموس��اد  ..للتجس��س لص��الحه

خ��دم  "ئيليإس��را"عل��ى الحكوم��ة المص��رية وحي��ث ق��ال إن��ه بالفع��ل م��واطن  ك��ان خافي��اً 

  . وشارك في عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين "ا�سرائيلي"في الجيش 

  .. اعتراف على اهلواء

ظھ����ر ل����وتز عل����ى شاش����ات التلفزي����ون المص����ري وھ����و يق����دم  ١٩٦٤وف����ي ع����ام 

 ١٩٦١ف��ي مص��ر من��ذ ع��ام  "إس��رائيلية"اعتراف��ه بأن��ه ألم��اني عم��ل ف��ي ش��بكة تجس��س 

 عت���رف ب���أناو ..احت���رام وتق���ديرك���ل وأن���ه ن���ادم عل���ى م���ا فع���ل ويحم���ل للمص���ريين 

أح���د إل��ى  ١٩٦٥أرس��ل ع��ام و.. ومثالي��ةع��املوه ف��ي س��جن معامل��ة حس��نة المص��ريين 

أل�����ف دو5ر  ٢٠م�����دى الحي�����اة وغرام�����ة ق�����درھا ليقض�����ى عقوب�����ة الس�����جن ن وس�����جال

وت���م إط���8ق  ..حك���م أيض���اً عل���ى زوجت���ه بالس���جن لم���دة ث���8ث س���نواتكم���ا  ..أمريك���ي

ض���ابط مص��ري ك���انوا ق��د أس���روا ف��ي ح���رب  ٥٠٠س��راحه بع���د ث��8ث س���نوات مقاب��ل 

 ..ب����أن ل����وتز جاسوس����ھا "إس����رائيل"وكان����ت الم����رة ا0ول����ى الت����ي تعت����رف فيھ����ا ١٩٦٧

وعن���د إط����8ق س����راحه ذھ����ب إل����ى ت����ل أبي����ب م����ع زوجت����ه ا0لماني����ة اليھودي����ة حي����ث 

ون���ال الكت���اب نجاح���اً كبي���را ولك���ن ث���روة  "جاس���وس الش���مبانيا"وض���ع كت���اب بعن���وان 

وف���ي مقابل���ة أجري���ت مع���ه  ..كبي���ر عق���ب وف���اة زوجت���ه الجاس���وس تض���اءلت بش���كل

ش��كا م��ن أن��ه يع��يش عل��ى حاف��ة الفق��ر  ١٩٧٨عن��دما ك��ان ف��ي رحل��ة ف��ي مي��ونخ ع��ام 

دو5ر س�����نوياً ي�����دفع ل�����ـه م�����ن قب�����ل  ٢٠٠وأن�����ه 5 يتلق�����ى س�����وى مع�����اش 5 يتع�����دى 

   .الموساد

***  
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Šib•@†àªNN@ @
òí‰ˆÛa@òÓbİÛa@÷ì�bu@NNòîãë�ØÛ⁄a@òä•ŠÔÛa@ò�bî�ë@AA@ @

ش�خص عل�ى ة الق�بض مص�ريالألقت أجھ�زة ا0م�ن  ٢٠٠٧فبراير عام  ١٨يوم في و

ً  ٣٥(محمد سيد صابر علي يدعى  ل�دى  بمص�ربھيئ�ة الطاق�ة الذري�ة  مھندس�اً يعمل  )عاما

ض�باط بعض ب�تم رصد لق�اءه ھن�اك حيث  ..من ھونج كونجقادما وصوله لمطار القاھرة 

ر ا�نتق����اء ال����ذي تتبع����ه أجھ����زة وقص����ته ت����دلل عل����ي عنص���� ..المخ����ابرات ا�س����رائيلية

  .. كما تجسد بقوة اللعب علي وتر ا�حتياج المادي لدي اYخرين.. المخابرات

وكانت تحريات أجھزة ا0من المصرية قد أكدت أن المھندس المص�ري عل�ي ع8ق�ة 

عل��ى ء &يس��تل1ھيئ��ة الطاق��ة الذري��ة ه اس��تغل وظيفت��ه ف��ي ن��وأ.. بالمخ��ابرات ا�س��رائيلية

ع�ن لتق�ديمھا للمخ�ابرات ا�س�رائيلية ام�ة تخ�ص عمل�ه بھ�ذا الموق�ع الحس�اس ھمعلومات 

م�ن نظي�ر ذل�ك أن�ه تقاض�ي و ..ياب�انياYخ�ر و ..ھما أيرلن�دين آخرين أح�دشريكيطريق 

   .محمول ألف دو5ر أمريكي وجھاز كمبيوتر ١٧مبلغ ا0يرلندي المتھم الثاني 

بينم�ا .. وت�م تقديم�ه للمحاكم�ة.. يلفصيلياً بتخابره لص�الح إس�رائتقد اعترف المتھم و

ن وأك��د أ ..نف��ى متح��دث باس��م وزارة الخارجي��ة ا�س��رائيلية عل��م حكومت��ه بھ��ذه القض��ية

إسرائيل اطلعت على ھذه القضية من وسائل ا�ع8م وليس ل�ديھا أي�ة معلوم�ات تفص�يلية 

  . عنھا

ويتھم .. شھروكانت ھذه ھي القضية الثانية التي يتھم ضبطھا خ8ل أقل من أربعة أ 

   ..بعد قضية عصام العطار.. فيھا مصري بالتجسس لحساب إسرائيل

***@ @
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‰bİÈÛa@âb–ÇNN@@ @

†í†ènÛbi@†îävnÛa@ò�bî�ë@AA@ @

وھ��و أيض�اً واح��د م�ن آخ��ر الجواس��يس ال�ذين ت��م الق��بض ، أم�ا قص��ة عص�ام العط��ار 

ي فنس��وقھا للتأكي��د عل��ي أس��لوب إخض��اع العمي��ل وإجب��اره عل��.. عل��يھم ف��ي مص��ر م��ؤخراً 

  . التخابر باستخدام أسلوب التھديد

.. 0س��رة ذات عراق��ة ف��ي العم��ل ال��ديني ف��ي مص��ر محم��د عص��ام غن��يم العط��ار ول��د 

 -العط�ار عص�ام انفص�ل وال�د  ..فجده 0بيه الشيخ محمد العطار كان شيخاً سابقا لRزھ�ر

قب�ل  تعم�ل مھندس�ة زراعي�ةالتي كانت عن أمه  -بعد تكشف القضية الذي تبرأ منه تماماً 

٢٩  ً ل�م ي�ره  - أي أب�وه -ن�ه أو ..هابن� الت�ي أفس�دت 0م ھ�يإن اا0ب فيما بعد قال و ..عاما

ن�ه يعم�ل مھن�دس ابن�ه حينھ�ا أسنوات عندما حض�ر للع�زاء ف�ي وف�اة ج�ده وأخب�ره  ٥منذ 

ه بيدي�ه ل�و ول�د أنه عل�ي اس�تعداد لش�نقأكد ا0ب و ..ا0مريكيةبترول في إحدي الشركات 

   .�سرائيلبالفعل جاسوساً  تأكد من أنه عمل

ف��ي  ث8ث��ة م��ن ض��باط المخ��ابرات ا�س��رائيليةوعن��دما ت��م اص��طياد العط��ار بواس��طة 

.. دب��ر ل��ـه ض��باط الموس��اد وظيف��ة محاس��ب بأح��د البن��وك الكندي��ة.. ٢٠٠١تركي��ا ع��ام 

مايكل  "بعد أن تم تنصيره وتغيير اسمه إلى الجنسية الكندية  وساعدوه في الحصول علي

.. وسط تجمعات المصريين والعرب المھاجرين إلى ھن�اك هعملزرعه من خ8ل وتم .. "

الذي كان كندي البنك الالتجسس على العرب والمصريين من خ8ل عمله في  هطلبوا منو

  .يعمل به

وأغلب الظن أن عصام قد تم السيطرة عليه من خ�8ل م�ا ع�رف عن�ه م�ن ممارس�ته 

وبع��د دخول��ـه .. أو بوس��يلة أخ��رى.. فيم��ا بع��د إم��ا بتص��ويره ث��م تھدي��ده.. للش��ذوذ الجنس��ي

ك��ان ض��باط .. وبا5س��م والديان��ة الجدي��دتين.. ا0راض��ي المص��رية بج��واز س��فره الكن��دي
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.. المخ��ابرات المص��رية ال��ذين يتابعون��ه م��ن فت��رة كبي��رة ينتظرون��ه ليلق��وا الق��بض علي��ه

إ5 أن��ه . .وعن��دھا ح��اول إنك��ار أن��ه عص��ام العط��ار والتمس��ك بشخص��يته واس��مه الجدي��دين

حي��ث حك��م علي��ه القض��اء .. وت��م تقديم��ه للمحاكم��ة.. س��رعان م��ا انھ��ار واعت��رف بالحقيق��ة

ً  ١٥المصري بالسجن    . ومازال في محبسه حتى اYن.. عاما

***@ @

ÕîÏìm@ð†©NN@ @
paŠib‚½a@ñŒèuc@æbšyc@¿@áçìÛa@åÇ@´rybjÛa@òuaˆ�ë@AA@ @

.. ن التعرض لھا ب�الفحصأما قصة مجدي توفيق فھي أغرب النماذج التي من الممك

ف���ي م���ن يتوھم���ون ف���ي العم���ل .. وتعك���س نوع���اً م���ن الس���ذاجة غي���ر العادي���ة.. والتحلي���ل

فقد انتھت .. وأقصر الطرق للحصول علي ا0موال بسھولة.. المخابراتي أنه الملجأ اYمن

ً حكم�وص�در ض�ده مجدي أنور توفيق بطلھا يدعي و.. قبل أن تبدأ.. ھذه القصة بالس�جن  ا

تھم��ة الس��عي إل��ى  يةوجھ��ت ل��ـه أجھ��زة ا0م��ن المص��ربع��د أن ت أش��غا5ً ش��اقة س��نوا ١٠

الم�تھم  أيضا تھمة التزوير في أوراق رس�مية حي�ث ق�امكذلك و ..التخابر مع دولـة أجنبية

الت��ابع  بتزوي��ر ش��ھادة م��ن ا0مان��ة العام��ة للص��ندوق المص��ري للتع��اون الفن��ي م��ع أفريقي��ا

وك�ان  ..كوزير مفوض على غير الحقيق�ةبھا عمله  تشير إلى لوزارة الخارجية المصرية

واعت��رف .. "ا�س��رائيلية"برات اخ��مم��اكرة لرف��ع س��عره ل��دى الالحيل��ة تل��ك الق��د لج��أ إل��ى 

.. ا�س��رائيلية با�س��كندرية ع��ن طري��ق الف��اكس أن��ه ق��ام با5تص��ال بالقنص��لية الجاس��وس

.. دون أن ي��درىوب��الطبع كان��ت المخ��ابرات المص��رية تت��ابع ك��ل خطوات��ه من��ذ ب��دايتھا 

ولس��ذاجته الش��ديدة ف��ى طريق��ة اتص��اله بالقنص��لية ا�س��رائيلية ووق��ع قب��ل أن يب��دأ مش��وار 

  . الخيانة

***@ @
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âaŒÇ@âaŒÇNN@ @
ÉîjİnÛa@ÕíŠ�@åÇ@Þë†Ûa@…b–nÓa@�ß†më@Öa��a@ò�bî�ë@AA@ @

ف�ي ومن أشھر قضايا التخابر التي أث�ارت موج�ات متعاقب�ة م�ن تألي�ب ال�رأي الع�ام  

ذلك الجاس�وس ا�س�رائيلي ال�ذي ) عزام عزام(من دول العالم كانت قضية  مصر والعديد

بموج��ب  ..ثماني��ة أع��وامالمص��رية  نوقض��ى ف��ي الس��جبع��د أن  ٢٠٠٤نھاي��ة أف��رج عن��ه 

إل�ي داخ�ل تسللوا قيل أنھم مصريين ط8ب عن ستة خ8لھا أفرجت إسرائيل صفقة تبادل 

وبموجب نفس  ..أغسطس من نفس العام 5ختطاف دبابة إسرائيلية فيا�سرائيلية الحدود 

.. م�ن الس�جون ا�س��رائيلية فلس�طينياً  ١٥٩ع�ن الص�فقة أفرج�ت إس�رائيل فيم�ا بع�د أيض�ا 

وفيھ��ا يتض��ح تمام��اً سياس��ة بع��ض أجھ��زة المخ��ابرات ف��ي اخت��راق ال��دول والمجتمع��ات 

 بغرض ضرب ا�قتصاد الق�ومي لتل�ك.. المعادية عن طريق التطبيع التجاري فيما بينھما

  . الدول

وك�ان  ..س إس�رائيل ف�ي مص�ريس�واأخط�ر جو أھ�م وأش�ھرم�ن ) عزام عزام( وكان

 ١٩٩٧أن�ه من�ذ أن حك�م علي�ه ع�ام يمثل بالنس�بة للجان�ب ا�س�رائيلي أھمي�ة كب�رى ب�دليل 

ً  ١٥بالسجن لمدة  وتّم  ..عنه وقادتھا 5 يألون جھداً في المطالبة با�فراج وإسرائيل ..عاما

   .مدة ثماني سنوات في السجون المصرية هنه بعد قضاءلھم مرادھم وأفرج ع

تجس�س الش�بكة ك�ذلك جمي�ع أف�راد و.. ١٩٩٦ع�ام  ي�هالق�بض عل قد ألق�ي عزاموكان 

 هتجني�د ت�م " عم�اد إس�ماعيل "ي�دعى  ش�اب مص�ريك�ان م�ن بي�نھم و ..يتزعمھاالتي كان 

ى البعث�ات عل�ى ص�ناعة الم8ب�س الج�اھزة ض�من إح�دإسرائيل للتدريب  أثناء وجوده في

وكان عماد موفداً من .. ونظيرته ا�سرائيلية.. التبادلية بين الشركات والمصانع المصرية

ع�ن حي�ث ت�م ا�يق�اع ب�ه .. قبل المصنع ال�ذي يعم�ل ب�ه ف�ي إح�دى تل�ك البعث�ات التدريبي�ة

.. " من��ى أحم��د ش��واھنة" و.. " زھ��رة يوس��ف ج��ريس "ت��دعيان  لموس��ادل نطري��ق عميلت��ي
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ة التص���نيعية نش���طخاص���ة با0معلوم���ات بجم���ع ش���بكته ھ���و وأف���راد  مويق���ع���زام  وك���ان

أكت��وبر والعاش��ر م��ن  ٦مدين��ة مث��ل الجدي��دة  الموج��ودة ف��ي الم��دن للمص��انع ا5قتص��اديةو

ف�ي التعام�ل وا�لتق�اء ب�أفراد جدي�دة للغاي�ة  ل كانتائوس عزام عزاماستحدث و.. رمضان

ال�ذي الحبر السري ال يقوم بإدخال فكان علي سبيل المث.. شبكته المتواجدين بمصر وقتھا

م8ب�س داخلي�ة مش�بعة  يستخدمه ھو ومعاونوه عن طري�ق ارت�دائھم أثن�اء دخ�ولھم مص�ر

ثم غسل ھذه الم8بس فيما في مياه مقطرة فتتحول المياه إلي سائل حبري .. ببودرة الحبر

 . خاص يستخدمونه فيما بعد في كتابة خطاباتھم

ً حكمر ضده ومحاكمته صدالقبض عليه  وبعد ً  ١٥بالسجن  ا كما ص�در الحك�م  ..عاما

  . سنوات علي عماد إسماعيل ١٠بالسجن 

القض���اء  رئ���يس وزراء إس���رائيل وقتھ���ا عل���ى حك���م " نتني���اھوبني���امين  "اعت���رض و

مستش�ار رئ�يس  " دان�ي نافي�ه "كان�ت م�ن وآخ�ر زي�ارة لع�زام ف�ي الس�جن ف�ي و المصري

ومستشارته الص�حفية ومن�دوب م�ن الس�فارة  "شارون إسحق  "وقتھا الوزراء ا�سرائيلي 

طلب عزام منھم ضرورة ا�سراع با�فراج عنه 0ن�ه ض�اق بحي�اة  ..ا�سرائيلية بالقاھرة

يبذل أقص�ى شخص�ياً س� هأنبشارون  اً من إسحقوعدفأكدوا لـه أنھم يحملون لـه  ..السجن

  .لتحقيق ھذا الھدفبالكامل حكومة إسرائيل من وراءه ده ووجھ

ع�زام مح�ل  دائما يضعون قضية ا�فراج ع�ن ع�زامكانوا ريب أن قادة إسرائيل والغ

 وكان��ت ..اھتمام��اتھم ويجعلونھ��ا رق��م واح��د عل��ى أجن��دة المباحث��ات ب��ين مص��ر وإس��رائيل

 واحد وھو أن القض�اء المص�ري ل�ـه كام�لرد ھي ا0خرى دائماً برد الحكومة المصرية ت

حتى تم ا�ف�راج ع�ن ع�زام ف�ي الص�فقة  ..أحكامه السيادة ويتمتع بالنزاھة وا5ستق8ل في

  .المشار إليھا

***@ @
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ó�ìß@æbz�NN@ @
pa‰†‚½a@òßaë…@¿@pbÈàn�a@ÖaŠËg@ò�bî�ë@ @

غ�����رب قض�����ايا التجس�����س تع�����د ھ�����ى ا0خ�����رى واح�����دة م�����ن أالقض�����ية ھ�����ذه و

وتع���د ھ���ذه .. "س���محان موس���ى مطي���ر "الجاس���وس بطلھ���ا ھ���و ا�س���رائيلي عل���ى مص���ر 

الم����رة ا0ول����ى الت����ي ي����تم فيھ����ا تجني����د ت����اجر مخ����درات ا ا0غ����رب 0نھ����ھ����ي القض����ية 

بع����د اتف����ق م����ع رج����ال الموس����اد ق����د  "س����محان  "وك����ان �س����رائيل  ليك����ون جاسوس����ا

وك���ان .. مخ���دراتأن يتقاض���ى ثم���ن خيانت���ه كمي���ات كبي���رة عل���ى اص���طياده وتجني���ده 

مش��تركة المق��او5ت الت��ي لھ��ا أعم��ال  س��محان يعم��ل ف��ي فت��رة ش��بابه بإح��دى ش��ركات

وعم���ل بتج���ارة  اتص���اله بالموس���اد ا�س���رائيلي ج���اءإس���رائيل وم���ن ھن���ا ف���ي مص���ر و

اتص����ا5ت والمخ����درات تح����ت س����تار ش����ركة مق����او5ت خاص����ة وكان����ت ل����ـه ع8ق����ات 

  . الموساد المعروفين عديدة ببعض ضباط

ت عل����ى أعل����ى ايبدرت����تلق����ى  ..ح����رص للغاي����ةش����ديد الس����محان جاس����وس ك����ان و

اس���تقبال الرس����ائل و وكيفي���ة إرس���ال ..كيفي���ة الحص���ول عل���ى معلوم���ات ف���ي مس���توى

ت����ي يحف����ظ المعلوم����ات اليفض����ل دائم����اً أن لكن����ه ك����ان .. المش����فرة بمختل����ف الط����رق

وكان���ت المعلوم���ات  ..وينقلھ���ا ش���فاھة إل���ى ض���باط الموس���اد ا�س���رائيليتت���وافر لدي���ه 

المطلوب��������ة م��������ن س��������محان تتعل��������ق بالوض��������ع ا5قتص��������ادي لمص��������ر وحرك��������ة 

بالحص����ول عل����ى  هوك����ذلك ت����م تكلفت���� ..ي����ةا0وراق المال ولاالبورصةالمص����رية وت����د

حت���ى ت���م الق���بض علي���ه ومحاكمت���ه ع���ام .. بع���ض رج���ال ا0عم���ال معلوم���ات تخ���ص

١٩٩٧ .  

***@ @
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ïÛýîÐÛa@ÑíŠ‘NN@ @
òîu‰b¨a@pbrÈjÛa@lý�@†îä£@ò�bî�ë@NN@ @

م���ن أب���رز القض���ايا الت���ي ص���درت فيھ���ا أحك���ام مش���ددة قض���ية المھن���دس ش���ريف 

مص����ر بح����بس أم الدول����ة العلي����ا ف����ي  قض����ت محكم����ة ٢٠٠٢فف����ي م����ارس  ..الفي8ل����ي

وحكم���ت المحكم���ة  ..م���ع ا0ش���غال الش���اقة عام���اً خمس���ة عش���ر  ) عام���ا ٣٥(الفي8ل���ي 

 عام���اً  ٢٥لم���دة  جنبالس��� غيابي���اً  "جريج���وري ش���فيتس  "الروس���ي ش���ريكه أيض���ا عل���ى 

  . �دانته بالتخابر مع الموساد وتجنيد الفي8لي

محكم��ة أول حك��م ف��ي  ئت��هبرم تق��د ت��الفي8ل��ي ك��ان والغري��ب ف��ي ھ��ذه القض��ية أن 

 ت���هدانتم إإ5 أن ال���رئيس المص���ري حس���ني مب���ارك أم���ر بإع���ادة محاكمت���ه لي��� ..درج���ة

  .. �حقا

م 5س����تكمال دراس����ته العلي����ا ١٩٩٠ش����ريف الفي8ل����ي ال����ذي س����افر ع����ام وك����ان 

قام���ت  )ايرين���ا(إقامت���ه بھ���ا تع���رف عل���ى ام���رأة ألماني���ة يھودي���ة ت���دعى  بألماني���ا وخ���8ل

يس قس����م العملي����ات التجاري����ة بإح����دى الش����ركات ا0لماني����ة الدولي����ة بتقديم����ه إل����ى رئ����

بالش���ركة وطل���ب من���ه تعل���م اللغ���ة العبري���ة تمھي���داً �رس���اله مع���ه وال���ذي ألحق���ه بالعم���ل 

وت��زوج  أس��بانياوعن��دما فش��ل ف��ي تعل��م اللغ��ة العبري��ة س��افر إل��ى  ..للعم��ل ف��ي إس��رائيل

الض���ابط الس���ابق  "تشجريج���روي ش���يفي "ث���م تع���رف عل���ى  ..م���ن ام���رأة يھودي���ة مس���نة

الم���تھم الث���اني ف���ي القض���ية وعل���م من���ه و) K. G. B( بجھ���از المخ���ابرات الس���وفيتي

  .أنه يعمل في تجارة ا0سلحة

أغ���راه بأن���ه يس���تطيع مثل���ه أن يث���رى مالي���اً بش���كل كبي���ر ف���ي زم���ن وجي���ز لك���ن و

إم��داده ھ��و طلب��ه وك��ان م��ا ي.. وينف��ذ م��ا يطلب��ه من��ه.. بش��رط أن يس��تمع لنص��ائحه جي��داً 

وم����دي ا5س���تقرار السياس����ي ف����ي مص����ر والتط����ورات علوم���ات سياس����ية وعس����كرية بم
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الت����ي تم����ر بھ����ا الق����وات المس����لحة المص����رية وبخاص����ة زوارق الص����واريخ البحري����ة 

مس����تغ8ً ع8قت����ه ب����ابن عم����ه س����يف ال����دين الفي8ل����ي الض����ابط الس����ابق  ٢٠٦و  ٢٠٥

 ب����القوات البحري����ة المص����رية
)١(

ص����ادية ا5قت ا0وض����اعح����ول أخ����رى ومعلوم����ات .. 

وزراع���ي بمس���اعدة اب���ن  منھ���ا م���ا ھ���و س���ياحيقائم���ة مش���روعات اس���تثمارية  تخ���ص

 وزارةل����� وك�����ي8ً ال�����ذى ك�����ان يعم�����ل وقتھ�����ا س�����امي الفي8ل�����ي اYخ�����ر وي�����دعى عم�����ه 

ت���م تجھي���زه م���ع ض���ابطين م���ن الموس���اد  اللق���اءاتوواف���ق الفي8ل���ي وب���دأت  ..الزراع���ة

ف���ي ب���دايات ع���ام  نج���ح رج���ال ا0م���ن المص���ريون ف���ي الق���بض علي���هم���ن خ8لھ���ا حت���ى 

 ٢٠٠٧حت���ى م���ات بالس���جن ف���ى أول يولي���و .. عام���اً  ١٥وحك���م علي���ه بالس���جن  ٢٠٠١

  . بعد وفاة البطل المصري أشرف مروان بأيام قليلة

***  

å�ãbç@pŠië‰NN@ @
òîØíŠßþa@òíŒ×Š½a@paŠib‚½a@ƒí‰bm@¿@‰bÇ@òà•ë@�×cNN@ @

Ý�a†Ûa@åß@Öa��⁄a@ò�bî�ë@AA 

مؤسس����ة أمني����ة تھ����تم ب����أمن الو5ي����ات المتح����دة  ف����يمكت����ب التحقيق����ات الفي����درالي 

نط���اق عملھ���م  ..وھ���و يعتب���ر المس���ئول ع���ن الوض��ع المخ���ابراتي داخلي���اً ھن���اك ..الدول��ة

ال���ب8د  تحدي���د ھوي���ة العم���8ء المتخف���ين وال���ذين يش���كلون تھدي���داً عل���ى ي���دور ف���ي إط���ار

ة ي����ھمغاي����ة ف����ي ا0معلوم����ات ون ھ����م متلك����بينم����ا ي ..معلوم����ات ملكون����ه م����نيا بم����

.. خ���ارجف���ي الال���ذين يعمل���ون لص���الحھا الو5ي���ات المتح���دة  ءة ع���ن عم���8يحساس���الو

الحيوي���ة ت ئامنش���وال ھ���دافلك���ل ا0رس���ومات وص���ور مھم���ة  وث���ائق وول���ديھم أيض���اً 

                                                  

و� تحريات القضية أي تعاون تم بين�ه وب�ين ابن�ي .. لم تثبت التحقيقات التى إجريت مع الف�لي  - ١
  . بل ثبت أنھما لم يكونا علي علم علي اTط�ق بما يقوم به ابن عمھما .. مه المشار إليھما ع
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أي���ة ف���ي ي���د بع���ض ھ���ذه المعلوم���ات إذا س���قطت ف��� ..س���رية داخ���ل الو5ي���ات المتح���دةوال

  . ھديداً ھائ8ً على أمنھاتشكل ت فسيكون ا0مر بمثابة كارثة حقيقية.. جھة معادية

 وھ���ي قص���ة.. لك���ن ھ���ذا م���ا ح���دث بالفع���ل ف���ي الثمانين���ات م���ن الق���رن الماض���ي

عل��ى  الع��ارلھ��م يعتبرھ��ا عم��8ء المباح��ث الفي��دراليون أنھ��ا أكث��ر القض��ايا الت��ي جلب��ت 

عرف���ت باس���م قض���ية ال ..الزم���ان ھ���و عم���ر إنش���اء المؤسس���ة الفيدرالي���ةم���ر ق���رن م���ن 

تل��ك أح��د أنج��ح وأھ��م العم��8ء ف��ي ال��ذي ك��ان  )ھانس��ن فيلي��ب روب��رت(بطلھ��ا وي��دعي 

أن يك���ون مص���در ثق���ة وأم���ان لمواطني���ه أص���بح ب���ين ليل���ة   م���نالمؤسس���ة وال���ذي ب���د5ً 

  . وضحاھا من أكثر العوامل تھديداً 0منھا واستقرارھا

  : روبرتنشأة 

بو5ي����ة  ١٩٤٤ول����د فيلي����ب ھانس����ن ف����ي الث����امن عش����ر م����ن ش����ھر أبري����ل س����نة  

ف���ي المدين���ة قب���ل أن ي���ذھب للعم���ل ف���ي البحري���ة  ده يعم���ل ش���رطياً وك���ان وال���.. ش���يكاغو

وبع���د انتھ���اء الح���رب ع���اد أب���وه لس���لك الش���رطة والت���ي .. إب���ان الح���رب العالمي���ة الثاني���ة

اس���تكمل ھانس���ن دراس���ته  ..اس���تمر فيھ���ا لم���دة ث8ث���ين س���نة قب���ل أن يح���ال إل���ي التقاع���د

ذي ل����م يق����دم 5بن����ه خاص����ة أب����وه ال����.. والدي����هبف����اترة ال ت����هع&ق بص����عوبة ناتج����ة ع����ن

وق����د ذك����ر ھانس����ن ذل����ك بش����كل واض����ح ف����ي .. الص����غير الرعاي����ة والح����ب الك����افيين

مم���ا ك���ان ل���ـه ب���الغ ا0ث���ر ف���ي نفس���يته وتكوين���ه الع���اطفي وال���ذي .. مذكرات���ه الشخص���ية

عجيب��ة ال ت��هوقدر.. وع��رف ع��ن ھانس��ن ذك��اؤه الش��ديد ..انعك��س عل��ى حيات��ه فيم��ا بع��د

 ..للم���رة ا0ول���يمعه اس���لق���ي عل���ي مال���ذي ي ا0م���ور والك���8مواس���تيعاب .. حف���ظف���ي 

لمحاض����رات ان����ه ك����ان يحض����ر ال����ذين 5حظ����وا أالكثي����ر م����ن زم8ئ����ه ويش����ير ل����ذلك 

ك���ان وبأن���ه .. ورق���ة واح���دة ن���ادرا م���ا تمتل���ئ بالكتاب���اتفق���ط مع���ه  الدراس���ية ح���ام8ً 

 وكأن��ه يحفظ��ه ع��ن.. إع��ادة ك��ل م��ا قال��ه المحاض��رب هام��يقيفاج��أھم بع��د المحاض��رات ب

   .مامهمفتوح أيقرؤه من كتاب  وأ ..ظھر قلب
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  : حماولة أويل فاشلة

 ا0م���ن الق���ومي أجھ���زة مخ���ابراتلة لdنض���مام إ ل���ى اش���فق���ام ھانس���ن بمحاول���ة  

(NSA) ون رفض����ف����ي ھ���ذا الوق���ت ين ف����ي جھ���از المخ���ابرات والمس���ئول حي���ث ك���ان

سياس���ة جھ���از المخ���ابرات آن���ذاك  حي���ث كان���ت0س���باب مادي���ة انض���مام عم���8ء ج���دد 

يص الميزاني���ة نظ���راً للرك���ود ا5قتص���ادي ال���ذي ص���احب تل���ك الفت���رة تس���عى إل���ي تقل���

والت���ي كان���ت تخ���وض فيھ���ا الو5ي���ات المتح���دة ا0مريكي���ة ح���رب فيتن���ام الت���ي كب���دتھا 

  . خسائر فادحة ھزت اقتصادھا

آن����ذاك ك����ان تجني����د الم����واطنين ف����ي خدم����ة الج����يش منتش����راً ول����م يك����ن ھانس����ن 

م���ه ليحص���ل عل���ى وظيف���ة راقي���ة ف���ي تعلي فق���رر أن يكم���ل.. متحمس���اً لخدم���ة الج���يش

فق���رر .. لم8ق���اة ع��دولم يش��اھده ول��م يؤذي��ه ا0مي��الالمجتم��ع عوض��اً ع��ن الس��فر آ5ف 

ف���دخل كلي���ة ط���ب ا0س���نان بجامع���ة  ال عل���ى ش���ھادة علي���ووالحص���.. أن يكم���ل دراس���ته

ول���م تعجب���ه تل���ك ولك���ن ا0م���ور ل���م تس���ر حس���ب م���ا ك���ان يطم���ح .. ن���وكس بش���يكاغو

  . نفسه في اتجاٍه آخرترك الكلية في محاولة للبحث عن ف.. النوعية من الدراسة

  : وظيفة جديدة

لRم���راض  يفمستش���ل���ـه ف���ي مناس���بة تمك���ن أب���وه م���ن ت���وفير وظيف���ة وبع���د فت���رة 

عمل����ه يتب����اھى بنفس����ه ويق����وم ب����دعوة المرض����ى  أثن����اء وك����ان.. ة والعص����بيةالنفس����ي

عل����ي  ةالس����يطردائم����أً  حي����ث ك����ان يح����ب ..ومق����ابلتھم متقمص����اً شخص����ية ال����دكتور

  . اYخرين

واتج���ه  أيض���اوظ���ل الح���ال عل���ى م���ا ھ���و علي���ه حت���ى ق���ام بت���رك ھ���ذه الوظيف���ة 

 ١٩٦٨ع����ام وت����زوج  ..عل����ى ش����ھادة ف����ي المحاس����بةمنھ����ا أخي����راً للجامع����ة وحص����ل 

وبع��دأن توظ��ف كش���رطي ف��ي مدين��ة ش���يكاغو ك��ان لعمل��ه ال���دؤوب وجھ��ده المتواص���ل 
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ات الفي���درالي س����نة عل����ى ترقي���ة بقبول���ـه ف���ي مكت����ب التحقيق��� الفض���ل ف���ي أن يحص���ل

وبع���د أن أص���بح الثعل���ب داخ���ل واح���دة م���ن أكب���ر المؤسس���ات ا0مني���ة ف���ي  ..م١٩٧٦

م وج���د ھانس���ن ١٩٨٥وبحل���ول ع���ام  ..ال���ب8د م���رت ا0ي���ام والس���نوات ليب���دأ ب���التحرك

م���ن طفلت���ين وزوج���ة وبع���ض ا5لتزام���ات الت���ي ل���م مكون���ة ع���ن عائل���ة  مس���ئو5ً  نفس���ه

وذات ي���وم وق���ع ف���ي ي���د .. دو5ر ليغطيھ���ا أل���ف بأربعينيك���ن دخل���ه الس���نوي والمق���در

 ك���يم فيلب���ي وال���ذي ك���ان جاسوس���اً  ل���ـ )حرب���ي الص���امتة(بعن���وان  ٌبٌ◌ٌ◌◌ٌ كت���اھانس���ون 

وك����ان لھ����ذا  ..لص����الح المخ����ابرات الروس����ية لم����دة عش����رين عام����اً  عم����ل بريطاني����اً 

  . الكتاب أثره الشديد في حياة ھانسون

عل����يھم خدمات����ه فلج����أ ھانس����ن ل����بعض العم����8ء الروس����يين ف����ي أمريك����ا وع����رض 

  . مقابل المال

  : اخلوف من الفقر

ب��دافع الفق��ر مث��ل تل��ك الت��ي طفال��ه لحي��اة قاس��ية ألع��ل خ��وف ھانس��ن م��ن تع��رض 

ب���اه أه كم���ا ك���ره ھ���و ون���كرھوحت���ي 5ي.. و0س���رتهحب���ه لھ���م عاش���ھا ھ���و نفس���ه وش���دة 

  . الذي دفعه للذھاب بقدميه إلي بئر الخيانةوھ

ل���روس بع���ض المعلوم���ات الت���ي ل���م تك���ن ق���ام بإعط���اء ا متعامل���ه معھ���وف���ي بداي���ة 

س��وف يجني��ه م��ن واس��تثمار م��ا .. ف��ي اللحظ��ة المناس��بةأم��ل التوق��ف عل��ي ت أھمي��ة ذا

.. ل���يس ك���ل م���ا يش���تھيه الم���رئلك���ن .. أوض���اعه المادي���ة حس���ينتلم���ن م���ال  وراءھ���م

  . الموت أو السجن اية لـه إ5ھ نھانسن إلي طريق 5 اقدمفقد انزلقت .. يدركه

م����ن تع����املھم م����ع ھانس����ن أن����ه يح����اول  ك����انوا يعلم����ون جي����داً  ف����الخبراء ال����روس

 فش����يئاً  يغرون����ه ش����يئاً  أص����بحواتحس����ين أوض����اعه المادي����ة فق����ط وم����ن ھ����ذا المنطل����ق 

  . بمبالغ كبيرة لم يكن ليرفضھا في سبيل توفير بعض المعلومات المھمة
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  . فبدأ ھانسن بتوفير تلك المواد للعم8ء الروس وزاد من نشاطه مؤخراً 

  : ال املكتب الفيدرايليقظة رج

س����قوط  ونالفي����درالي ي8حظ���� المكت����بالقي����ادات العلي����ا بوف����ي ھ����ذه ا0ثن����اء ب����دأ 

فأص���بحوا يفك���رون  المخ���ابرات الروس���يةف���ي ي���د ف���ي موس���كو  مالكثي���ر م���ن عم8ئھ���

ج���دياً باحتم���ال أن ھن����اك م���ن يس����رب المعلوم���ات م���ن ال����داخل للمخ���ابرات الروس����ية 

 .إي. س����ي(ـ 8ء ال���ذين يعمل���ون لص���الح ال���والت���ي قام���ت باكتش���اف الكثي���ر م���ن العم���

   .)إيه

 .إي. س���ي(ـ وم���ن ھ���ذا المنطل���ق ق���ام مكت���ب التحقي���ق الفي���درالي بالتع���اون م���ع ال���

 م��ن أج���ل كش��ف مص��در التس���ريب داخ��ل جھ���از المخ��ابرات قب���ل ب��التحرك ف���وراً  )إي��ه

يعمل���ون لص���الحھم جواس���يس ع���ن  م���ا ت���م معرفت���هتف���وق أخط���ر تس���رب معلوم���ات تأن 

  . تھديداً مباشراً لRمن القومي في الب8د يمثل قد مما في الخارج

ا0ثن���اء ك���ان ھانس���ن عل���ى ال���رغم م���ن حرص���ه الش���ديد موض���ع اھتم���ام  وف���ي ھ���ذه

ه ق����فامع����دل إنالمحقق����ين نظ����راً للتغيرالواض����ح ال����ذي ط����رأ عل����ى حيات����ه م����ن خ����8ل 

  . فوق دخله الشھري بمراحل عديدةي ي كانذالالشخصي 

بتتب���ع ھانس���ن لمعرف���ة المص���در الحقيق���ي لدخل���ه  )يآ .ب���ي .فإ(ـ فق���ام عم���8ء ال���

  . المادي

) رام��ون(وك��ان ھانس��ن يس��تخدم العدي��د م��ن ا0س��ماء المس��تعارة م��ع ال��روس مث��ل

ق���د س���اعدته كثي���راً عل���ي أن يحت���اط  )يآ .ب���ي .فإ(ـ وكان���ت خبرت���ه ف���ي العم���ل م���ع ال���

ل����م يق����م ف����ي ي����وم م����ن ا0ي����ام و.. ش����ديدة الص����عوبةتتبع����ه  جي����داً فأص����بحت عملي����ة

ب���ل كان���ت المعلوم���ات وا0م���وال تس���لم عن���د  ..م���ع العم���8ء ال���روس المباش���ر تص���البا�

ا5تف���اق عليھ���ا بي���نھم وبع���د جھ���ود مض���نية ف���ي ي���تم  تتغي���ر ف���ي ك���ل م���رة نقط���ة تس���ليم
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ـ محاول��ة التأك��د م��ن ھوي��ة الخ��ائن ال��ذي يق��وم بتس��ريب المعلوم��ات ل��م تك��ن ش��كوك ال��

والت���ي كان���ت بالتأكي���د  دل���ةا0للق���بض عل���ى ھانس���ن لع���دم ت���وفر تكف���ى  )يآ .ب���ي .فإ(

وبالت���الي س���تؤدي إل���ي  ..لخ���ائن الحقيق���ي وس���يتوقفا هاب���تنؤدي 5س���تف���ي حال���ة براءت���ه 

  . ه دون استمرار نشاطهتبعصعوبة ت

  : بداية اخليط

والت���ي اس���تطاع عم8ؤھ���ا ف���ي روس���يا ) إي���ه .إي. س���ي(ـ ال���م���ن ولك���ن الح���ل أت���ى 

لص���الح المخ���ابرات  ل عل���ى وث���ائق رس���مية تتعل���ق بجاس���وس أمريك���ي يعم���لوالحص���

وكان����ت أوص����اف ھ����ذا الجاس����وس والمعلوم����ات المت����وفرة عن����ه تط����ابق  ..الروس����ية

مراقبت����ه ت����م الق����بض علي����ه تكثي����ف عملي����ة بع����د و )ھانس����ن(ـ المعلوم����ات المتعلق����ة ب����

بحديق���ة فيين���ا ب���القرب م���ن و5ي���ة فيرجيني���ا عن���دما ك���ان يھ���م بوض���ع بع���ض  متلبس���اً 

الم��ال ال��ذي وض��ع ل��ـه م��ن قب��ل العم��8ء وأخ��ذ .. ف��ي مك��اٍن س��ري المعلوم��ات المھم��ة

  .. من نفس المكان الروس

وص�����مة ع�����ار عل�����ى جمي�����ع ا0جھ�����زة ا0مني�����ة بمثاب�����ة وكان�����ت ھ�����ذه القض�����ية 

ال���ذي ك���ان يعم���ل  )يآ .ب���ي .فإ(ـ ال���خاص���ًة جھ���از  ..ي���ةمريكالو5ي���ات المتح���دة ا0ب

دو5ر  أل����ف ٦٠٠ل عليھ����ا ھانس����ن ب����ـ وق����درت ا0م����وال الت����ي تحّص����.. ب����ه الرج����ل

  . على شكل دفعات مقابل المعلومات التي كان يوفرھا للروستسلمھا كي أمري

نتيج���ة المعلوم���ات الت���ي ت���م تس���ريبھا م���ن  دثحج���م ا0ض���رار الت���ي ق���د تح���ك���ان و

ھانس���ن 5 يمك���ن ال���تكھن بھ���ا فل���م تك���ن ھن���اك معلوم���ات أكي���دة ع���ن نوعي���ة الملف���ات 

  . سن بتسريبھا للروسنھا البالغة ا0ھمية التي قام

الروات���ب للعم���8ء  ھيلك���ةلقض���ية قام���ت الحكوم���ة ا0مريكي���ة بإع���ادة ومن���ذ ھ���ذه ا

تقل�يص بع�ض  ول�يس لل�نقص وإض�افة بع�ض الممي�زات لھ�م وك�ذلك وزيادتھ�ا الفيدراليين

  .الص8حيات المتوفرة للعم8ء في الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بأمن الدولة

***@ @
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يعد كيم فيلبي في س�ج8ت ت�اريخ الجاسوس�ية زع�يم حلق�ة عم�8ء ك�امبردج الش�ھيرة 

انضم إلى خدمة ا5س�تخبارات الس�رية  ..وا0سطورية وأحد أھم جواسيس القرن العشرين

وترق��ى حت��ى وص��ل إل��ى موق��ع رئاس��ة إدارة مكافح��ة التجس��س الس��وفييتي  ١٩٤٠ع��ام 

ـ ونظيرتھ�ا ا0مريكي�ة ال� M. I. 6ت البريطاني�ة ال�ـ وضابط ا5رتب�اط م�ا ب�ين ا5س�تخبارا

)C. I. A (ـ وأيض�ا ال�)F. B. I ( وھ�و م�ن ق�ام بتس�ريب جمي�ع أس�رار عملي�ات الحلف�اء

وقدمھا إلى الروس وقام بالعمليات السرية من أج�ل إزاح�ة الس�تار الحدي�دي ف�ي الس�نوات 

اً بالثق�ة ب�النفس وك�ان جاسوس�اً ا0ولى للحرب الباردة كان عبثياً ومتعجرفاً وتھكمياً ومليئ�

.. بارعاً تمكن بكل ذك�اء م�ن التف�وق عل�ى وك�ا5ت التجس�س البريطاني�ة الت�ي عم�ل معھ�ا

للماركس�ية حي�ث فض�ل النظ�ام الس�وفييتي بك�ل مس�اوئه ع�ن ال�نظم الغربي�ة  وكان مخلصاً 

  . الديمقراطية وضحى في سبيل الماركسية بكل شيء بما في ذلك جنسيته وسمعته

ي الھند البريطانية 0سرة تنتمي للطبقة العليا حي�ث ك�ان وال�ده ض�ابطاً م�دنياً ذا ولد ف

التحق بجامعة  ١٩٢٨رستقراطيين عام �وعقب تخرجه في إحدى مدارس ا.. رتبة عالية

  . ١٩٣٣كامبردج وتخرج فيھا عام 

وعند تخرجه عمل فليبي في الصحافة وبحث عن وظيفة في صحف سياسية معتدل�ة 

حص��ل فيلب��ي عل��ى عم��ل  ا0س��بانيةقدات��ه الش��يوعية وعن��دما ان��دلعت الح��رب وأخف��ى معت

ولكن�ه ف�ي الواق�ع .. كمراسل لصحيفة لندن وھ�ي وكال�ة ص�حافة ص�غيرة لتغطي�ة الح�رب

  . كان قد أرسل إلى أسبانيا من قبل السوفييت للتجسس على الثوار ضد الجمھوريين

رس���ل إل���ى فرنس���ا ولكن���ه أُ ع���اد إل���ى إنجلت���را وان���دلعت الح���رب العالمي���ة الثاني���ة 

وف����ي ھ����ذا الوق����ت أص����بح مراس����8ً حربي����اً متمرس����اً وأظھ����ر احترام����اً للقائ����د ا0عل����ى 
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البريط���اني وم���ن خ8ل���ه تمك���ن م���ن ا5ط���8ع عل���ى ا0س���رار العس���كرية ا0كث���ر أھمي���ة 

  . والتي كان يرسلھا إلى موسكو

ف�ي وعندما سقطت فرنسا عاد إل�ى إنجلت�را م�رة أخ�رى وعل�ى ال�رغم م�ن عض�ويته 

إ5 إن��ه ق��رر ا5نض��مام إل��ى خدم��ة ا5س��تخبارات البريطاني��ة  )ألماني��ة -ا0نجل��و ( البعث��ة

وف�ي ص�يف .. السرية وتمكن ببراعة 5 توصف من ا5نض�مام إل�ى ا5س�تخبارات الس�رية

  . السرية البريطانيةبا5تصال مع كانت المرة ا0ولى التي قام فيھا  ١٩٤٠عام 

منص���ب رئ���يس إدارة مكافح���ة التجس���س وترق���ى ف���ي منص���به حت���ى وص���ل إل���ى 

) M. I. 6(ال���ـ  الس���وفييتي وض���ابط ا5رتب���اط م���ا ب���ين ا5س����تخبارات البريطاني���ة

جمي��ع أس��رار تق��ديم ق��ام ب) F. B. I(ـ وأيض��اً ال��) C. I. A(ـ ونظيرتھ��ا ا0مريكي��ة ال��

ج����ل إزاح����ة الس����تار أوق����ام بالعملي����ات الس����رية م����ن  ..ياعملي����ات الحلف����اء إل����ى روس����

موس���كو ف���ى كت���ب  ١٩٦٧ف���ي ع���ام  ..لس���نوات ا0ول���ى للح���رب الب���اردةالحدي���دي ف���ي ا

مذكرات����ه ف����ي كتاب����ه الش����ھير ال����ذي م����ا زال حت����ى الي����وم يطب����ع ا5Yف م����ن النس����خ 

وھ���و الكت���اب ال���ذي أذھ���ل الع���الم وفي���ه كش���ف ع���ن تفاص���يل عمل���ه  )حرب���ي الص���امتة(

 أكث���رللم���رة ا0ول���ى واعتب���ره أح���د ) K. G. B(ـ كجاس���وس م���زدوج لص���الح ال���

ع���ن ) قص���ة أيقون���ة(ف���ي الع���الم وك���ان أيض���اً كاتب���اً متمي���زاً ق���دم  اس���يس نجاح���اً الجو

أعي��د طبع��ه م��رات ال��ذى الكت��اب  ث��ورة ف��يالث م��ا يع��د اس��نوات الح��رب الب��اردة وأح��د

عام���اً م���ن ص���دوره للم���رة ا0ول���ى وفي���ه يق���دم فيلب���ي تفاص���يل  ١٢وم���رات بع���د نح���و 

ي وكي��ف تمك��ن م��ن النج��اح عملي��ات التجس��س الت��ي ق��ام بھ��ا لص��الح ا5تح��اد الس��وفييت

 ١٩٨٨ات����ه ع����ام وفوالت����ي ع����اش بھ����ا حت����ى  ١٩٦٣ف����ي الھ����رب إل����ى موس����كو ع����ام 

  ويشرح لماذا ظل مخلصاً للشيوعية حتى بعد أن اكتشف جرائم ستالين؟ 

كان����ت الم����رة ا0ول����ى الت����ي  ١٩٤٠ف����ي ص����يف ع����ام (: ويكت����ب ف����ي مذكرات����ه
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قض����ية بمثاب���ة م����ر ك���ان بالخدم����ة الس���رية البريطاني���ة ولك���ن ا0 �ً فيھ���ا اتص���اأح���رى 

مثي���رة بالنس���بة ل���ي لع���دة س���نوات ف���ي ألماني���ا النازي���ة وفيم���ا بع���د ف���ي أس���بانيا حي���ث 

وف����ي ج����زء آخ����ر  )خ����دمت كمراس����ل لص����حيفة الت����ايمز م����ع ق����وات الجن����رال فرانك����و

ق����ررت أن أت����رك الت����ايمز قب����ل أن تتركن����ي ھ����ي إن فك����رة أن أظ����ل أكت����ب (: يكت����ب

ة أخ8قي���ات جنودھ���ا لRب���د كان���ت فك���رة عظم���ة الق���وات البريطاني���ة وروع���ع���ن ممج���داً 

  . )ترعبني

عن���د نھاي���ة الح���رب ف���إن إنجلت���را وإل���ى ح���د كبي���ر الو5ي���ات المتح���دة أص���بحتا أق���ل 

م��ا بع��د الح��رب لثق��ة ف��ي حليفھم��ا الس��وفييتي وأدرك��ا أن جوزي��ف س��تالين لدي��ه خط��ط 

 ..تتض���من ا5س���تي8ء والس���يطرة عل���ى دول وس���ط أوروب���ا أثن���اء تحررھ���ا م���ن ا0لم���ان

راد تشرش���ل أن ت���تم مراقب���ة الس���وفييت ع���ن ق���رب وم���ن جانب���ه كم���ا ي���ذكر فيلب���ي وأ

اقت���رح أن ي���تم إنش���اء مكت���ب مقاوم���ة للش���يوعية داخ���ل ا5س���تخبارات البريطاني���ة ف���ي 

ح���ين أدرك المش���رف علي���ه أن فيلب���ي ك���ان عل���ى ص���لة بض���باط س���وفييت ذوي رت���ب 

ي الت���ي أبھج���ت علي���ا ف���ي إنجلت���را ودول أخ���رى وبھ���ذا تم���ت الموافق���ة عل���ى خط���ة فيلب���

ال����ذي اس����تبدل بب����وريس كورت����وف  )ان����اتولي ليبي����ديف(المش����رف علي����ه الس����وفييتي 

وال���ذي ) K. G. B(ـم���دير ا5س���تخبارات المس���ؤول ع���ن عملي���ات فيلب���ي لص���الح ال���

  . كان لفترة طويلة قد أشرف على عمليات فيلبي

ت���رك فيلب���ي أس���رته وھ���رب إل���ى ا5تح���اد الس���وفييتي ف���ي  ١٩٦٣ين���اير  ٢٣ف���ي 

نتظرت���ه زوجت���ه ف���ي حف���ل عش���اء وس���ار عب���ر مرف���أ ف���ي مين���اء بي���روت وم���ن ح���ين ا

ھن���اك اس���تقل س���فينة إل���ى المين���اء الروس���ي أوديس���ا وع���اش فيلب���ي لع���دة ش���ھور ف���ي 

مدين����ة عل����ى نھ����ر الفولج����ا عل����ى بع����د آ5ف ا0مي����ال م����ن موس����كو وعن����دما وص����ل 

عام���ا وكان���ت وفات���ه  ٥٢موس���كو ك���ان ب���ورجيس ق���د ت���وفي إث���ر أزم���ة قلبي���ة ف���ي س���ن 

  . بب ا�فراط في الشراببس
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ومات�ت محترق�ة ف�ى ح�ادث ط�ائرة ف�ى .. ١٩١٩ديس�مبر ع�ام  ١٣ولدت كاميليا ف�ى 

وكان�ت إح�دي العض�وات النش�طات ف�ى ش�بكة التجس�س عل�ى .. ١٩٥٠أغسطس عام  ٣١

وعل��ى ا0وض��اع السياس��ية ف��ى مص��ر ف��ى فت��رة ) ١٩٥٢ - ١٩٣٦(المل��ك ف��اروق ا0ول 

وتغلغل�ت وس�يطرت عل�ي عق�ل ومش�اعر .. مھمة من فترات الصراع العربي ا5س�رائيلى

حت�ى أنھ�ا ١٩٤٩وال�ى نھاي�ة ع8قتھ�ا ب�ه ع�ام ١٩٤٦ مالملك بعد أن تعرفت علي�ه من�ذ ع�ا

جتم�ع كادت تكون سبب ط8ق فاروق من زوجته الملكة فريدة كما تمكنت م�ن اخت�راق م

رجال السياسة والمال معتمدة على أنوثتھا الطاغية وموھبتھا الفذة ف�ى اس�تقطاب الرج�ال 

وتعم�ل تح�ت س�تار .. وكان�ت مرتبط�ة بالوكال�ة اليھودي�ة ف�ى ت�ل أبي�ب.. والسيطرة عليھم

وف��ى .. وكان��ت تلتق��ي م��ع عم��8ء الوكال��ة اليھودي��ة ف��ى جزي��رة قب��رص.. اش��تغالھا ب��الفن

  . فاروق وكاميليا كانت المخابرات اليھودية ثالثھما الفراش الذي كان يجمع

***@ @
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مص��ر  إل��ي أخ��رىالع��ودة م��رة ) رأف��ت الھج��ان(ج��اك بيت��ون  أراد ١٩٦٣ف��ي س��نة 

ولكن ھذا كان فيه م�ن الخط�ورة عل�ى .. نھائيبشكل  إسرائيلعمله كجاسوس في  وإنھاء

 ص�احبفجأة وھو رجل مرموق بھا و إسرائيلاختفاءه من  أنلكثير والكثير حيث حياته ا

و ف�ي .. س�وف يثي�ر ريب�ة أجھ�زة الموس�اد ا�س�رائيليةالشخص�يات  ب�أكبرع8قات وطيدة 

.. نفس الوقت سوف يكون خطرا يتسبب في كش�ف ش�بكات التجس�س الت�ي كونھ�ا الھج�ان

ع�داد إفعل بدأ رجال المخ�ابرات المص�رية وبال ..التدريجيولذلك كان 5بد من ا5نسحاب 

وسافر الھج�ان .. طبيعياً للعيش فيھا بشكل يبدو  آخربلد  إليخطة لذلك فتم توجيھه للسفر 

إلي ألمانيا وبدأ في تك�وين ش�ركة نف�ط بھ�ا وك�ذلك ب�دأ ف�ي طل�ب الحص�ول عل�ى الجنس�ية 

كان�ت مطلق�ة  ألمانية وھى امرأة) ودافلتر(في تلك الفترة تعرف الھجان على و ..ا0لمانية

تزوج الھجان من تلك السيدة وتبنى ابنتھ�ا الت�ي ك�ان عمرھ�ا .. )ااندري(اسمھا ة ولديھا ابن

 ةوب�دأ يع�يش حي�ا) دانيال(الھجان من زوجته ا0لمانية ابنه  ثم أنجب.. سنوات أربعوقتھا 

اتص��ا5ته  أووعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك ل��م يقط��ع الھج��ان ص��لته  ..أعم��الطبيعي��ة كرج��ل 

ب�ل ك�ان دائ�م ا5تص�ال بھ�م وكان�ت أي معلوم�ات يحص�ل عليھ�ا  ا�س�رائيليين المسئولينب

وف���ي ح��ديث معھ���م ذات م��رة ع���رف  ..يرس��لھا عل��ى الف���ور إل��ي المخ���ابرات المص��رية

.. ١٩٦٧يوني�و الخ�امس م�ن ش�ن ح�رب عل�ى مص�ر ف�ي في إسرائيل نية معلومات تؤكد 

ل�م يھ�تم أنه لRسف  إ5.. في مصر ولينالمسئتلك المعلومات إلي  بإرسالفقام على الفور 

س�وف تك�ون م�ن نص�يب  الض�ربة أنتؤك�د  أخ�رىبتلك المعلومات لوجود معلومات أحد 

  . ثم كانت النكسة ..سوريا فقط

  : بعد النكسة

الت�ي أدت الحقيق�ة  ا0س�باب سأل عنعاد الھجان إلي مصر وبدأ ي ١٩٦٧بعد ھزيمة 
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لمصر من وج�وده  ونفعاً  إفادة أكثرسوف يكون وجوده في إسرائيل  أن وأدرك ..للھزيمة

ته إلي ساحة معرك أخرىالفور العودة مرة  ىفقرر عل.. ھاأو حتى مصر نفس.. ألمانيا في

... أخ��رىد م�رة اع��حقائب�ه وج�اك بيت��ون وبالفع��ل ح�زم  ..إس�رائيلھن�اك حي��ث  ..ةالقدري�

وھك�ذا ع�اد .. يللعودته إل�ي إس�رائ ا0مورطلب من أجھزة المخابرات المصرية ترتيب و

 إم���دادھاليس���اعد مص���ر ف���ي  أخ���رىم���رة  هحيات���ه وروح���ه عل���ى كفي��� الھج���ان ح���ام8

  .يساھم ويساعد في محو عار الھزيمة عن الوطن وحتى ..بالمعلومات

  :أكتوبراهلجان يف حرب 

معلومات غاية  هوقع تحت يدي أنإلي .. خذ الھجان في جمع المعلومات والمعلوماتأ

وم��ن خط��ورة تل��ك  ١٩٧٣ أكت��وبرا ا0ث��ر الكبي��ر ف��ي انتص��ارات كان��ت لھ��.. ا0ھمي��ةف��ي 

5 من قبل أجھزة المخابرات و5 من قبل  اYننه لم يعلن عنھا حتى أ وأھميتھاالمعلومات 

أجھ�زة المخ�ابرات  تفي تل�ك الم�رة وثق�.. الھجان نفسه في مذكراته التي كتبھا قبل وفاته

الھج�ان وب�دأت مص�ر  أرس�لھاوم�ات الت�ي ف�ي مص�ر ك�ل الثق�ة ف�ي المعل العامةوالقيادات 

ت ح�رب ءاج�وبالفع�ل  ..ترتب وضعھا وتبنى خططھا الحربية بناء على تلك المعلوم�ات

مقات�ل  جن�دي) رفع�ت الجم�ال(وبذلك كان رأفت الھجان  ..النصر وتحققالمجيدة  أكتوبر

لون مجھوكان ھناك جنود  تماماً مثلما ..مستترو.. جندي مجھول لكن.. أكتوبرفي حرب 

  . دحأسمع عنھم ي راھم و55 ي آخرين

 : أكتوبر ٦بعد اهلجان 

لك�ن ھ�ذه الم�رة .. إل�ي ألماني�ا عائ�داً  غادر الھجان إس�رائيل ١٩٧٣ أكتوبربعد حرب 

ن�ه ت�يقن م�ن داخل�ه أ ذل�ك بع�د أنو ..أخرىل مرة يسرائإولم يدخل  ..ةنھائيكانت مغادرة 

ن في ضميره أثناء مغادرت�ه ت�ل أبي�ب وكا ..وانتصرت مصر ..أتم عمله على أكمل وجه

ويس��ترد مواطنت��ه وجنس��يته .. نھ��ائيإل��ي مص��ر بش��كل  ويع��ود.. أن يحق��ق حلم��ه الق��ديم
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ذل�ك الم�واطن ال�دمياطي ) رفع�ت عل�ى س�ليمان الجم�ال(يع�ود  ك�ان يحل�م ب�أن.. ةمصريال

 ويكفيه ما عانه من كراھيته لقناع جاك بيتون ال�ذي.. الذي يعشق وطنه بجموح.. ا0صل

وك�ان م�ا .. ظل يرتديه ويتحدث بلسانه اليھودي القم�يء طيل�ة ح�والي خمس�ة عش�ر عام�اً 

ن ف��ي ذل��ك خط��ر ف��ي حال��ة أه ت��خبرالمص��رية أ ولك��ن المخ��ابرات ..أش��د كراھيت��ه لdثن��ين

.. أو زوجت�ه وول�ده ا0لم�انيين.. سواءاً المصرية.. أسرتهف أمره على حياته وحياة اشتاك

 إنش�اءيري�د  ألم�اني أعم�الكرج�ل  أت�ىحي�ث ١٩٧٧ي س�نة تيح�ت ل�ـه الفرص�ة ف�أ أنإلي 

   .شركة بترول يستطيع من خ8لھا التنقيب عن البترول في صحراء مصر

  :وفاة اهلجان

فع��ل ش��رع ف��ي كتابتھ��ا بالو.. مذكرات��هبع��د ع��ودة الھج��ان إل��ي مص��ر ق��رر كتاب��ة 

د يس���لمھا إل���ي زوجت���ه بع��� أنوبع���د ا5نتھ���اء منھ���ا س���لمھا إل���ي محامي���ه وطل���ب من���ه 

وال����دھم  أن أو5دهوذل����ك حت����ى تع����رف شخص����ية زوجھ����ا الحقيق����ة ويع����رف .. وفات����ه

ف��ي تل��ك الفت��رة ب��دأت تظھ��ر علي��ه .. ع��اش وم��ات ف��ي خدم��ة بل��ده ووطن��ه.. ك��ان بط��8ً 

ن����ه مص����اب بم����رض أالفحوص����ات الطبي����ة وج����د  إج����راءالم����رض وبع����د  أع����راض

 أكث����رللع����8ج واش����تد علي����ه الم����رض  ألماني����اس����رطان الرئ����ة فس����افر الھج����ان إل����ي 

الم����دن القريب����ة م����ن  إح����دىف����ي  ١٩٨٢ين����اير م����ن ع����ام  ٣٠و ف����ي ي����وم .. وأكث����ر

والمخ����ابرات خط����ر جاس����وس ص����نعته مص����ر أبألماني����ا ت����وفي الھج����ان  فرانكف����ورت

   .وتم دفن جثمانه في تلك المدينة ا0لمانية.. المصرية

  : وصية اهلجان كما كتبها قبل وفاته

الس��8م عل��ى م��ن اتب��ع الھ��دى بس��م [ أض��عھا أمان��ة ف��ي أي��ديكم الكريم��ة .. وص��يتي(

وأرج�و .. الرحمن الرحيم إنا o وإنا إليه راجعون لقد سبق وتركت معكم ما يش�به وص�ية

في : ذا أقدم لسيادتكم وصيتي بعد تعديلھا إلي ما ھو آتا أن وھا.. التكرم باعتبارھا 5غية
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تشف حقيقة أمري أرزق إلي أرض الوطن الحبيب مصر أي أن تك حالة عدم عودتي حياً 

وھ��و .. وينتھ��ي ب��ي ا0م��ر إل��ي المص��ير المحت��وم الوحي��د ف��ي ھ��ذه الح��ال.. ف��ي إس��رائيل

 : فإنني أرجو صرف المبالغ اYتية.. ا�عدام

.. ش��ارع ا�م�ام عل��ى مبل��غ.. ب�رقم.. الق��اطن.. 0خ�ي م��ن أب�ى س��الم عل�ى الھج��ان -١

ت�ي ص�رفھا عل�ى من�ذ وف�اة عل�ى المب�الغ ال -إن ل�م يك�ن يزي�د  -وى اأعتق�د أن�ه يس�.. جنيه

  . وبذلك أصبح غير مدين لـه بشيء.. ١٩٣٥المرحوم والدي عام 

ك�ان ... مبل�غ..... ومكتب�ه بش�ارع عم�اد ال�دين رق�م.. حبيب عل�ى الھج�انال�خي  -٢

 وليترحم على إن أراد.. يدعى أنى مدين لـه به

الفيوم  لشقيقتي العزيزة شريفة حرم الصاغ محمد رفيق والمقيمة بشارع... مبلغ  -٣

وأس�ألھا ال�دعاء ل�ي دائم�ا .. بمصر الجديدة بصفة ھدي�ة رمزي�ة متواض�عة من�ي لھ�ا.. رقم

 . بالرحمة

نص�ف المبل�غ لط�ارق محم�د رفي��ق : المبل�غ المتبق�ي م�ن مس�تحقاتي يقس�م ك��اYتي -٤

.. ول��يعلم أنن��ي كن��ت أك��ن ل��ـه محب��ة كبي��رة.. نج��ل الص��اغ محم��د رفي��ق وش��قيقتي ش��ريفة

بعد أن ب�ذلت .. جئ ا0يتام بذلك أكون قد أبرأت ذمتي أمام [النصف الثاني يصرف لم8

و[ أكبر والعزة لمصر الحبيبة إنا o وإن�ا إلي�ه .. كل ما في وسعى لخدمة الوطن العزيز

  .أشھد أن 5 إله إ5 [ وأشھد أن محمدا رسول [و ..راجعون

وطبقت .. رف إع8مياً الرجل الذي ع) رفعت على سليمان الجمال(تلك كانت وصية 

جاك (أو الذي صك بني صھيون علي أقفيتھم بإسم .. )الھجانرأفت (شھرته ا0فاق بإسم 

@.واسعاً .. وغفّر لـه غفراناً .. تعاليّ  رحمه [).. بيتون @

*** 
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م�����ن موالي�����د مدين�����ة .. واس�����مه الحقيق�����ي أحم�����د محم�����د عب�����د ال�����رحمن الھ�����وان

يعتب����ر م����ن أھ����م العم����8ء ا0بط����ال ال����ذين خاض����وا الص����راع المخ����ابراتي .. الس����ويس

خل���ق موج���ة غي���ر مس���بوقة م���ن التف���اف ال���رأي الع���ام ح���ول .. المص���ري ا�س���رائيلي

ل المسلس���ل الش���ھير بطولت���ه وا�ش���ادة بھ���ا عن���دما ت���م إب���راز بطولت���ه ودوره م���ن خ���8

ب���الرغم أن .. ال���ذي عرض���ته جمي���ع شاش���ات ال���وطن العرب���ي دم���وع ف���ي عي���ون وقح���ة

ب���ل أن ك���ل م���ا قدم���ه منھ���ا ل���م يتج���اوز .. حقيق���ة كامل���ًة للجمھ���ورالمسلس���ل ل���م يق���دم ال

ل���م يك���ن مض���ى عل���ى  0١٩٨٠ن���ه عن���د ب���دء تص���وير المسلس���ل .. فق���ط ٧Eأكث���ر م���ن 

بينم����ا ت����نص الق����وانين المص����رية عل����ى .. إنھ����اء مل����ف الش����وان أكث����ر م����ن ع����امين

  . عاماً على ا0قل لdفراج عن الملفات المخابراتية ٢٥ضرورة مرور 

***  

عام����اً تمك����ن ھ����ذا البط����ل المص����ري م����ن خ����داع المخ����ابرات  ١١دار وعل����ي م����

وتعام��ل فيھ���ا .. دخ���ل وخ��رج خ8لھ���ا م��ن وإل���ى ت��ل أبي���ب م��رات عدي���دة.. ا�س��رائيلية

ش���يمون (مباش���رة م���ع كب���ار المس���ئولين ف���ي الموس���اد ف���ي ذل���ك الوق���ت وف���ي مق���دمتھم 

وك�����ان ھ�����و رئ�����يس .. ال�����ذي أص�����بح رئيس�����اً ل�����وزراء إس�����رائيل فيم�����ا بع�����د) بيري�����ز

لمخ���ابرات ا�س���رائيلي ال���ذي تس���لم من���ه أجھ���زة ا�رس���ال ال���ذى ك���ان يع���د وقتھ���ا ھ���و ا

كم���ا ك���ان قب���ل ذل��ك ھ���و ض���ابط المتابع���ة ال���ذى .. أح��دث ص���يحة ف���ي ع���الم الجاسوس��ية

كان������ت ھ������ذه ا0جھ������زة 5 يتس������لمھا إ5 أكث������ر .. يت������ولى مل������ف عمالت������ه لص������الحھم

وق���ام الش���وان وكم���ا . .الجواس���يس أھمي���ًة وقيم���ة ل���دى أجھ���زة المخ���ابرات الت���ى تش���غلھا

  .. ھو معروف بتسليم ا0جھزة بدوره للمخابرات المصرية

وقرب���ه الش���ديد م���ن ق���ادة الموس���اد .. كم���ا تمك���ن م���ن خ���8ل عمل���ه كعمي���ل م���زدوج
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ك���ان لھ���ا دور كبي���ر ف���ي .. م���ن الحص���ول لمص���ر عل���ى معلوم���ات غاي���ة ف���ى الخط���ورة

ش���وان تك���وين فق���د اس���تطاع ال.. ١٩٧٣انتص���ار الق���وات المص���رية ف���ي ح���رب أكت���وبر 

ع8ق���ات ص���داقة عل���ي مس���توى ع���ال للغاي���ة م���ع كب���ار الشخص���يات ف���ي إس���رائيل مث���ل 

.. با�ض����افة ب����الطبع إل����ى ش����يمون بيري����ز).. ديفي����د اليع����ازر(و) عي����زرا وايزم����ان(

وتقل����دوا مناص����ب غاي����ة ف����ي .. وجم����يعھم م����ن أش����ھر ا0س����ماء ف����ي ت����اريخ إس����رائيل

  .. الخطورة ھناك

كان�ت ق�د ارتبط�ت ) جوج�و(طات الموساد تس�مى وتمكن أيضاً من تجنيد إحدى ضاب

معه بقصة حب شديدة أثناء إقامته في اليونان تجنيداً عكسياً لتصبح ھي ا0خرى م�ن أھ�م 

)١(عمي8ت المخابرات المصرية
 .  

كم��ا ق��ام بتس��ليم ا0م��وال الت��ي حص��ل عليھ��ا م��ن الموس��اد ط��وال فت��رة عمل��ه من��ذ 

.. ١٩٧٨اعتزال���ه وإنھ���اء ملف���ه ع���ام  وحت���ى.. ت���اريخ تجني���د الموس���اد ل���ـه ١٩٦٧ع���ام 

  . للسلطات المصرية أو5 بأول

ب���ل .. ول��م تك���ن المب��الغ الت���ى حص��ل عليھ���ا م��ن الموس���اد ط��وال ھ���ذه الفت��رة قليل���ة

نظي����ر خدمات����ه الت����ي ك����ان يق����وم بھ����ا تح����ت .. كان����ت مئ����ات ا5Yف م����ن ال����دو5رات

عليھ���ا  فق���د كان���ت أول دفع���ة مالي���ة يحص���ل.. إش���راف المخ���ابرات المص���رية وعلمھ���ا

 -حس����ب تعليم����ات الموس����اد ل����ـه  -اش����تري .. أل����ف دو5ر ١٨٠م����ن الموس����اد قيمتھ����ا 

.. بج���زٍء منھ���ا ش���قة لتك���ون مرك���زاً لعملي���ات التجس���س الت���ي ك���ان مكلف���ا بالقي���ام بھ���ا

  . وكذلك سيارة مستعملة ليستخدمھا في تنق8ته

***  

                                                  

بعد تجنيدھا للعمل لصالح المخابرات المصرية تمكنت من تقديم معلومات غاية ف�ي الدق�ة اس�تفاد  -١

ين الت�ى يقت�رب عمرھ�ا اWن م�ن الس�ت "جوج�و  "منھا الجيش المصري في حرب أكت�وبر وي�ذكر أن 

وأدت .. ليك�ون اس�ًما لھ�ا  "فاطم�ة الزھ�راء  "عاما أشھرت إس�مھا فيما بعد وتنقبت واخت�ارت اس�م 

 ١٩٧٣وذل��ك بع��د أن تمك��ن الش��وان فيم��ا بع��د انتھ��اء ح��رب التحري��ر ف��ى .. العم��رة وحج��ت م��رتين 
ث � حي�.. &وامر المخابرات المصرية من احضارھا لتقيم ف�ي مص�ر حفاظ�اً عل�ى حياتھ�ا .. وتنفيذاً 

  ..بعد أن تزوجت مصريا وأنجبت منه ولدين وبنت .. زالت تقيم حتى اWن
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ك حينم����ا ق����رر ت����ر.. بع����د نكس����ة يوني����و.. ١٩٦٧وب����دأت قص����ته م����ع الموس����اد ع����ام 

ث���م مص��ر جميعھ���ا بع���د أن ت��م تھجي���ره ھ��و وأس���رته ض���من مئ��ات ا0س���ر الت���ى .. الس��ويس

وانتق��ل بأس��رته المكون��ة .. ت��م تھجيرھ��ا لمختل��ف محافظ��ات مص��ر م��ن م��دن القن��اة الث8ث��ة

وابن���ة خالت��ه الت��ى فق���دت بص��رھا أثن��اء انفج���ار ).. مص��طفى(وش���قيقه ا0ص��غر .. م��ن أم��ه

لس���ويس وكان���ا مرتبط���ان مع���ا بقص���ة ح���ب من���ذ إح���دى القناب���ل ب���القرب م���ن من���زلھم ف���ى ا

وف��ى الق���اھرة حي��ث اس���تقرت ا0س��رة بأح��د ا0حي���اء الش��عبية عق���د قران��ه عل���ى .. طفولتھم��ا

  . ثم سافر متوجھا إلى أثينا ليبحث عن عمل.. ابنة خالته

***  

وھن��اك قاب��ل شخص���ا ي��دعى ال���ريس زكري��ا عرف��ه عل���ى نفس��ه بأن���ه رج��ل دمي���اطي 

عن���دما ض���اقت ب���ه ال���دنيا ھن���اك ب���اع ل���ـه س���اعته ك���ي و.. يبح���ث ھ���و اYخ���ر ع���ن عم���ل

حي���ث ت���م .. وبع���د ع���ام م���ن إقامت���ه باليون���ان ب���دأت قص���ته م���ع الموس���اد.. يأك���ل بثمنھ���ا

ولم����ا .. بع����دھا ق����رروا تجني����ده.. وض����عه تح����ت المراقب����ة عل����ى م����دار ش����ھور عدي����دة

أل����ف دو5ر وأم����روه ب����العودة إل����ى مص����ر ليلع����ب  ١٣٠اطمئن����وا إلي����ه تمام����اً أعط����وه 

وھ���و اخت���راق خ8ي���ا المقأوم���ة الش���عبية ف���ي م���دن القن���اة .. ا ك���انوا يعدون���ه ل���ـهدورا م���

وبع����د وص����وله لمص����ر .. الت����ى ك����ان عل����ى ع8ق����ة طيب����ة وقديم����ة بالعدي����د م����ن رجالھ����ا

وذھ��ب إل��ى مق��ر رئاس��ة الجمھوري��ة وأبلغھ��م .. مباش��رًة وض��ع المبل��غ ف��ى ش��نطة كبي��رة

مس���اھمًة .. ال عب���د الناص���روأص���ر عل���ى أن يس���لم الش���نطة بنفس���ه لل���رئيس جم���.. ب���ا0مر

فواف���ق عب���د الناص���ر عل���ى مقابلت���ه وأثن���ى عل���ى وطنيت���ه .. من���ه ف���ى المجھ���ود الحرب���ي

لك���ن ت���وفى عب���د .. ووع���ده بمنح���ه وس���ام الجمھوري���ة بنفس���ه عن���دما ينتھ���ي م���ن مھمت���ه

  .الناصر قبل أن يتم ھو مھمته في تل أبيب

رات ليش���رح وأم���ر ال���رئيس عب���د الناص���ر وقتھ���ا باص���طحابه إل���ي أجھ���زة المخ���اب
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وھن��اك قاب��ل ال��ريس .. للعم��ل معھ��م) الموس��اد(لھ��م ھن��اك تفاص��يل اص��طياده م��ن قب��ل 

وھ��و .. زكري��ا ال��ذى ل��م يك��ن إ5 ض��ابط المخ��ابرات المص��ري ال��ذي قابل��ه ف��ي اليون��ان

ومح�����افظ .. نفس�����ه الل�����واء محم�����د عب�����د الس�����8م المحج�����وب وزي�����ر التنمي�����ة المحلي�����ة

  .. ا�سكندرية السابق

  .سئول عن ھذه العمليةوأصبح الضابط الم

وفي مصر كان يتعامل مباشرة مع كبار المسئولين عن المخابرات في ذل�ك التوقي�ت 

والتق��ى بك��ل م��ن .. وغيرھم��ا.. مث��ل المش��ير أحم��د إس��ماعيل والفري��ق كم��ال حس��ن عل��ي

  .الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات شخصياً 

***  

ŠØjß@ÞaŒnÇa@NNòî�bö‰@Šßaëdi@ñ…ìÇë@NN@ @

.. ق���رر الش���وان اعت���زال الجاسوس���ية.. وانتھ���اء الح���رب.. وبع���د انتص���ار مص���ر 

.. وك��ان الس��ادات عل��ى عل��م ت��ام ومعرف��ة بك��ل م��ا يق��وم ب��ه الش��وان م��ن خ��دمات لمص��ر

فأرس���ل إلي���ه م���ع أح���د ض���باط المخ���ابرات ي���دعوه ليتن���اول مع���ه العش���اء وحض���ر ھ���ذا 

لطع��ام أخب���ره ال���رئيس ب���أن وأثن���اء تن���اولھم ا.. اللق��اء المرح���وم المش���ير أحم��د إس���ماعيل

ولتوج���ه م���ن .. المخ���ابرات المص���رية تع���ده 0كب���ر دور ل���ـه ف���ى تاريخ���ه م���ع الموس���اد

وأقنع�����ه الس�����ادات .. خ8ل�����ه بتل�����ك الض�����ربة أكب�����ر ص�����فعة للمخ�����ابرات ا�س�����رائيلية

إذا طلب���ت من���ك مص���ر أن (وق���ال ل���ـه .. شخص���ًيا ب���أن يع���دل ع���ن ق���راره ب���ا�عتزال

وعن�����دھا ق�����رر الش�����وان ا�متث�����ال 0م�����ر  )..تض�����ع رأس�����ك تح�����ت الترم�����اي فافع�����ل

  .وا5ستمرار في العمل.. الرئيس

وكان����ت المھم�����ة المطلوب�����ة من�����ه ھ�����ذه الم�����رة ھ�����ى الحص�����ول م�����ن المخ�����ابرات 

ال����ذي يس����تطيع إرس����ال .. والخطي����ر.. ا�س����رائيلية عل����ى ذل����ك الجھ����از الص����غير ج����دا
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جي���ا وھ���و م���ا ك���ان يمث���ل وقتھ���ا إعج���ازا تكنولو.. برقي���ة كامل���ة ف���ي خمس���ة ث���وان فق���ط

كم�����ا أن ھ�����ذا الجھ�����از ل�����م تك�����ن تملك�����ه إ5 إس�����رائيل والمخ�����ابرات .. غي�����ر مس�����بوق

  .المركزية ا0مريكية التى صنعت ا0جھزة

***  

ودخلھ���ا بج���واز س���فر ك���ان الموس���اد ق���د أص���دره .. وس���افر الش���وان إل���ى إس���رائيل

وكان���ت مھنت���ه المدون���ة في���ه أن���ه يعم���ل ).. يعق���وب منص���ور(ل���ـه فيم���ا مض���ى باس���م 

وعن�����دما وط�����أت ق�����دماه مط�����ار ب�����ن .. بالس�����فارة ا�س�����رائيلية بروم�����اس�����كرتيرا أول 

ث���م ذھ���ب لزي���ارة ش���يمون .. اس���تقبال ا0بط���ال) الموس���اد(جوري���ون اس���تقبله من���دوب 

وف���ى نف���س الوق���ت رئيس���ه ).. الموس���اد(بيري���ز وك���ان وقتھ���ا يش���غل منص���ب رئ���يس 

 وحص���ل خ���8ل تل���ك المقابل���ة عل���ى جھ���از ا�رس���ال الح���ديث ال���ذى يس���تطيع.. المباش���ر

وعن���دما أمس���ك .. إرس���ال برقي���ة ف���ي خمس���ة ث���وان فق���ط وت���م إخف���اؤه ف���ي فرش���ة ح���ذاء

أيعق���ل (وق���ال .. فن̂ھ���ر الض��باط.. وج��د أنھ���ا جدي���دة ول��م تس���تعمل م��ن قب���ل "بيري���ز"بھ��ا 

فجل����س أس����فل قدمي����ه ومس����ح للش����وان حذائ����ه بالفرش����اة .. ؟)أن تك����ون الفرش����اة جدي����دة

  .. بنفسه إلي أن صارت مصبوغة بلون الحذاء

***@ @
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ŠÜî×@´n�íŠ×NN@ @
òî�ì�b¦a@ñ�ßc@NNæŠÔÛa@ò�ì�buë@AA@ @

.. ھ��ي أش��ھر م��ن ارت��دي ث��وب الجاسوس��ية م��ن النس��اء عب��ر ك��ل المرح��ل التاريخي��ة

.. قص��تھا تع��د النم��وذج ا0مث��ل لك��ل التطبيق��ات المخابراتي��ة ف��ي كيفي��ة ص��ناعة الجاس��وس

  .ثم التخلص منه.. وتصعيده.. وتشغيله

وھ���ذا ھ���و ) كرس���تين جرنفي���ل(سوس���ة البولندي���ة ك���ل م���ن يق���رأ حي���اة أمي���رة الجاو

وھ���ي أن���ه تس���تحق ع���ن ج���دارة ذل���ك اللق���ب .. يص���ل لنتيج���ة واح���دة.. اس���مھا الحقيق���ي

وھ���و  "تشرش���ل  نونس���تو  "ال���ذي أطلق���ه عليھ���ا رئ���يس ال���وزراء البريط���اني ا0ش���ھر 

 أنواس����تطاعت  ..كان����ت جميل����ة وش����جاعة ف����ي آن واح����دفق����د .. أمي����رة الجاسوس����ية

عت���ي المؤسس���ات ا5س���تخبارية أس���ري الن���ازي ال���ذي ك���ان ُيع���د أح���د ت���دوخ الب���وليس ال

  .في العالم

قل���وب شخص���يات  إل���يم���ن خ���8ل جمالھ���ا دخل���ت المن���اطق ا0خط���ر ونف���ذت و.. 

تتح���دي الم���وت أكث���ر م���ن م���رة ف���ي  أنمعروف���ة وب���ارزة كم���ا اس���تطاعت بش���جاعتھا 

  . زمن الحرب

 إل���يأو لتص���ل ول���م تكت���رث لش���يء م���ن أج���ل أن تنق���ذ رفيق���اً م���ن حب���ل المش���نقة 

ل����يس باس����تغ8ل جمالھ����ا س����ند إليھ����ا وكثي����راً م����ا نجح����ت ف����ي بل����وغ م����ا أُ .. الھ����دف

  . حيلتھاسعة و ..ودھائھا.. ولكن عن طريق ذكاءھا.. فحسب

وعل����ي الص����عيد الع����اطفي ھن����اك الكثي����ر م����ن الرج����ال ال����ذين م����روا ف����ي حي����اة 

ال���ذي ش���ھير ا0دي���ب البريط���اني ال )إي���ان فلم���نج(كرس���تين جرنفي���ل وھ���اموا بھ���ا وم���نھم 

فت���اة  (ه كتاب���ف���ي اس���تطاع أخي���راً أن يخل���دھا كبطل���ة م���ن خ���8ل شخص���ية فيس���ر لن���د 

  .)بوند ا0ولي
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ولھ����ا عين����ان فاحمت����ا الس����واد تض����جان  ..لق����د كان����ت مفعم����ة بالحيوي����ة والش����باب

جمالھ��ا ك���ان س��يفاً ذا ح���دين و0ن  ..ال��ذي يس���حر الن��اظر إليھ���ا م��ن أول وھل���ة �ث��ارةبا

ا ف��ي المھم��ات الت��ي أوكل��ت إليھ��ا وعل��ي الجان��ب اYخ��ر ك��ان فق��د ك��ان س��بباً ف��ي نجاحھ��

  . سبباً في وضع نھاية لحياتھا

وم��ن ب���ين ال���ذين .. أن الكثي��رين ش���عروا بأنوثتھ��ا الدافق���ة إل���يو5 ب��د م���ن ا�ش��ارة 

فلم���نج الكات���ب ال���ذي أب���دع أس���طورة ج���يمس  إب���انابتل���وا بتل���ك المھ���رة الجامح���ة ك���ان 

نة كامل��ة بع8ق��ة ح��ب عنيف��ة حت��ي عن��دما وص��لت فق��د ارت��بط ا5ثن��ان وط��وال س�� .بون��د

  . ھا علي ا�ط8قالي محطتھا النھائية لم يستطع إيان نسيان

  : قدرات وخربات غري متوقعة

المن����اطق الت����ي يحتلھ����ا بع����ض بالبراش����وت ف����ي  ذات م����رة ت����م إن����زال كرس����تين

لق����د .. ال����تخلص والھ����روب م����ن ا0س����ر والم����وتف����ي  دائم����اً ت����نجحالن����ازيون وكان����ت 

فكان���ت .. أخ���ري عمل���ت ب���نفس المھن���ةعمالھ���ا البطولي���ة أكث���ر م���ن أي ام���رأة كان���ت أ

  . تتألق بكل المؤھ8ت وروعة الشخصية الخياليةوكأنھا درة في عقد الجاسوسية 

 -الجنس����ية  -بولندي����ة كان����ت فإنھ����ا  إنجليزي����اً وب����الرغم م����ن اس����مھا ال����ذي يب����دو 

كان���ت و.. ي���ة الثاني���ةالعالم الح���ربان���د5ع اس���م كرس���تين جرنفي���ل خ���8ل ھ���ا واتخ���ذت ل

جاسوس���ة  أص���بحتالنس���اء العم���ي8ت ال8ئ���ي خ���دمن لفت���رة طويل���ة وق���د  أكث���رم���ن ب���ين 

  . ١٩٤٠في يوليو  )SOE( العمليات الخاصة إدارةقبل أشھر من تأسيس 

   :جاسوسيت املفضلة

ل���ذا ف���إن الخب���رة الت���ي كان���ت عليھ���ا ف���ي الجاسوس���ية جعلتھ���ا تف���رض نفس����ھا 5 

قاط ام����رأة خل����ف خط����وط الع����دو وف����ي المن����اطق الت����ي فك����رة التجس����س بإس���� أنس����يما 

بتقاريرھ���ا الت���ي  تشرش���للق���د أدھش���ت ونس���تون  ..ا�دارةيحتلھ���ا كان���ت خ���ارج سياس���ة 
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ال���دبابات ا0لماني���ة تحتش���د عل���ي الح���دود الروس���ية حي���ث  أنع���ن  ١٩٤١أرس���لتھا ع���ام 

ل���ذلك فق���د  ..غ���زو ا5تح���اد الس���وفييت عل���ي وش���ك الب���دء أنكان���ت بمثاب���ة د5ل���ة عل���ي 

ف���ي س���ن السادس���ة والعش���رين  توص���فھا عن���دما كان���وان مبتھج���اً ج���داً بالمعلوم���ات ك���

  ). جاسوستي المفضلة(ـ ب

  : حياة كرستني جرنفيل

ول��دت ف��ي العاص��مة البولندي��ة وارس��و م��ن أب ينح��در م��ن اح��دي الع��ائ8ت البولندي��ة 

ب�ارزة في�در ابن�ة اح�د الشخص�يات اليھودي�ة ال ستيفاني جول�د -ا5رستقراطية وكانت أمھا 

   .في قطاع البنوك

  : زواج فاشل

بك���ل م���ا تحمل���ه حي���اة الرفاھي���ة اش���ت ترب���ت كرس���تين ف���ي كن���ف عائل���ة ثري���ة وع

ي ف����فق����د وال����دھا الكثي����ر م����ن ا0م����وال بس����بب إفراط����ه  أنال����ي .. الكلم����ة م����ن معن����ي

ارتباطھ���ا م���ن رج���ل أعم���ال  أنالمل���ذات مم���ا جعلھ���ا تق���رر ال���زواج بس���ن مبك���رة غي���ر 

اني���ة والعش���رين ل���م يك���ن ناجح���اً إذ س���رعان م���ا انفص���لت وھ���ي م���ا ت���زال ف���ي س���ن الث

وتزوج����ت م���ن الكات���ب البولن����دي جي���رزي جيزي����زك  ١٩٣٨عن���ه وع���ادت ف����ي ع���ام 

وك���ان الزوج���ان يعيش���ان ف���ي ش���رق أفريقي���ا عن���دما غ���زت ألماني���ا ب8دھم���ا بولن���دا ف���ي 

مم���ا جع���ل كرس���تين تع���ود مباش���رة ال���ي أوروب���ا وعن���دما وص���لت ال���ي  ١٩٣٩س���بتمبر 

  . دماتھا في القتال ضد ا0لمانلندن عرضت خ

  :تدريب شاق

ب���دي البريط���انيون اھتمام���اً قل���ي8ً لكنھ���ا ف���ي النھاي���ة كس���بت الجول���ة أوم���ن ج���انبھم 

وتلق���ت كرس���تين ت���دريباً ش���اقاً ف���ي مج���ال التجس���س  ..با5تص���ا5ت أس���متهبفض���ل م���ا 

فض���8ً ع���ن ت���دربھا عل���ي القت���ال ا0ع���زل عل���ي ي���د ك���م فلب���ي ال���ذي أص���بح فيم���ا بع���د 
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  . الحرب الباردة جاسوس

وحاول����ت . بولن����دا إل����يھنجاري����ا وم����ن ث����م تس����للت  إل����يوس����رعان م����ا أرس����لت 

رحلتھ���ا ل���م تك���ن  أنغي���ر .. وال���دتھا بمغ���ادرة ال���ب8د لك���ن م���ن دون فائ���دة إقن���اعجاھ���دة 

وأثن���اء . تس���اعد ف���ي تھري���ب بندقي���ة مض���ادة لل���دبابات أنب���8 فائ���دة حي���ث اس���تطاعت 

ابط الج����يش البولن���دي ان����درزج كورس����كي ھنجاري���ا ت����أثرت كثي����راً بض��� إل����يعودتھ���ا 

وعن���دما اع���تق8 م���ن قب���ل الجس���تابو .. منھمك���ا بالعم���ل ا5س���تخباريض���ليعاً ال���ذي ك���ان 

حص����8 عل����ي إط����8ق س����راحھما م����ن خ����8ل التظ����اھر بإص����ابتھما  ١٩٤١ف����ي ين����اير 

  . بالسل

  : الفـرار

 وق��د ..تركي��ا إل��ييف��را م��ن ال��ب8د عب��ر البلق��ان  أنواس��تطاعت كرس��تين وحبيبھ��ا 

ص���عق زوجھ���ا جي���رزي جيزي���زك عن���دما أخبرت���ه أنھ���ا تح���ب أن���درزج كورس���كي ول���م 

كن��دا وق��د تطلق��ا بع��د  إل��يلن��دن ث��م الھج��رة  إل��ييحتم��ل ذل��ك ا0م��ر ال��ذي جعل��ه يغ��ادر 

  . الحرب

  : بصمة خاصة من التميز

العملي�ات الخاص�ة  إدارةأس�ند لھ�ا منص�ب ف�ي القس�م الفرنس�ي ف�ي  ١٩٤٤وفي ع�ام 

SOE وتركت بصماتھا من خ8ل العم�ل  .ل مرة اسم كرستين جرنفيلوقد استخدمت 0و

ال�ذى  -مساعد مدير إدارة العمليات الخاصة  -نالت إعجاب فيرا أتكنس  أنھاھناك بحيث 

  . وصفھا بأنھا امرأة شجاعة جدا

وق����د اختي����رت كرس����تين لتأخ����ذ مك����ان أح����د العم����8ء ال����ذين أع����دمھم الب����وليس 

يولي���و  ٦ظل���ة ف���ي جن���وب ش���رق فرنس���ا ف���ي وأنزل���ت بواس���طة الم.. الس���ري الن���ازي

وق����د أص����بحت ج����زءاً م����ن ش����بكة ش����ھيرة ي����ديرھا العمي����ل البلجيك����ي فرانس����ز  ١٩٤٤
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ف����ي ديج����ن وقب����ل ي����ومين م����ن  ١٩٤٤ك����امريتس ف����ي الثال����ث عش����ر م����ن أغس����طس 

ا5ن���زال ال���ذي نف���ذه الحلف���اء ف���ي الجن���وب الفرنس���ي ت���م إلق���اء الق���بض عل���ي ك���ل م���ن 

لبريط���اني اكس���ان فيل���دنج وزمي���ل آخ���ر م���ن قب���ل العمي���ل فرانس���ز ك���امريتس والعمي���ل ا

  . البوليس السري ا0لماني
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  : جريئة حلد التهور

الرج���ال الث8ث���ة س���وف ي���تم إع���دامھم ل���ذلك قام���ت بترتي���ب  أنوھن���ا عرف���ت كرس���تين 

ا0م���ر والتق���ت بض���ابط م���ن الب���وليس الس���ري الن���ازي وق���دمت بك���ل ج���رأة نفس���ھا كابن���ة أخ 

أبع��د م��ن ذل��ك ف��ي تماديھ��ا م��ا ھ��و  إل��يك ب��ل ذھب��ت ول��م تكت��ف ب��ذل ..مريجالجن��رال م��ونت

وم���ن  ..وھددت���ه بأنھ���ا س���تنتقم من���ه انتقام���اً 5 يوص���ف فيم���ا ل���و ح���دث أي مك���روه لRس���ري

جانب���ه ص���دق الض���ابط ا0لم���اني ادعاءاتھ���ا الكاذب���ة وبھ���ذا اس���تطاعت إنق���اذ زم8ئھ���ا وھ���و 

وبع���د  .OBEا0م���ر ال���ذي جع���ل كرس���تين تحص���ل عل���ي ميدالي���ة ج���ورج وم���ن ث���م ميدالي���ة 

مدرك���ة 0ي خط���ر ق���د يح���يط بھ���ا بس���بب إق���دامھا عل���ي تل���ك قال���ت بأنھ���ا ل���م تك���ن س���نوات 

 أنولكنھ���ا وبع���د أن ب���دأت ب���الھرب م���ع رفاقھ���ا أخ���ذت تت���ذكر بأنھ���ا كان���ت يمك���ن  ..الحيل���ة

لق���د فك���رت م���ع ( حب���ل المش���نقة وق���د أخب���رت أح���د رفاقھ���ا إل���يتكتش���ف وي���ذھب الجمي���ع 

  . )نقتل ث8ثتنا أنما الذي فعلته؟ كان يمكن  ..نفسي

لقد كان اسھامھا ف�ي تحري�ر فرنس�ا ل�ـه وق�ع كبي�ر ف�ي نف�وس الكثي�رين وق�د اعت�رف 

وب�الرغم  -ولك�ن بع�د الح�رب . بجھودھا بمنحھا وسام فرنسا ا0شھر كرويكس دي جوير

بدا من الواضح أنھا أھمل�ت م�ن قب�ل إدارة العملي�ات  -من ا5عتراف بشجاعة ھذه المرأة 

  . فقط جنيه استرليني ١٠٠ت من الخدمة بمبلغ نقدي قدره وسرح SOEالخاصة 

  : كتب عن حياا

وال��ذي ك��ان يتن��اول س��يرة كرس��تين  )أختف��ي وأس��عي(كت��ب أكس��ان فيل��دنج ف��ي كتاب��ه 

بعد الصعوبات الجسدية والضغوطات العقلية التي عانت : ١٩٥٤بالتفصيل وصدر في عام 

كان�ت ربم�ا ا0كث�ر حاج�ة م�ن أي .. ن�امنھا كرستين ط�وال خدم�ة الس�نوات الس�ت ف�ي إدارت

ولك�ن العك�س ق�د . عمي�ل آخ�ر عم�ل معن�ا لت�أمين الحماي�ة ال8زم�ة لھ�ا ط�وال حياتھ�ا الباقي�ة

حصل فبعد أشھر ُسرحت كرستين براتب شھري محدود وتركت ف�ي الق�اھرة لتناض�ل م�ن 
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  . أجل نفسھا

عدة أخري قدمت وفي الوقت الذي كانت فخورة جداً فيما لو طلب منھا تقديم أي مسا

كرستين طلباً للحصول علي جواز سفر بريطاني وقد ح�دث ف�ي ذل�ك الوق�ت ال�ذي تن�ازل 

في�ه التح�الف ا5نجل�و امريك�ان ع�ن بل�دھا حي��ث كان�ت ض�ربة قوي�ة عن�دما واف�ق ك�ل م��ن 

  . تشرتشل وروزفلت علي طلب ستالين في الحصول علي بولندا

لج�واز البريط�اني بطريق�ة فيھ�ا وبالرغم من ذلك فقد تأخرت أوراق الحصول عل�ي ا

  . الكثير من البيروقراطية

   :السفر والتجوال

انطلق��ت .. وبفق��دانھا لك��ل ا0م��ل بالحص��ول عل��ي المظل��ة ا0مني��ة.. وف��ي ھ��ذه ا0ثن��اء

وك�أن .. كرستين وبتعمد في حياة ملؤھا السفر والتجوال في بلدان الع�الم عل�ي غي�ر ھ�دي

لبحث ع�ن وس�يلة لتع�يش أوق�ات س�لم ب�د5ً م�ن تل�ك القلق الذي في داخلھا تفجر من أجل ا

الت��ي عاش��تھا إب��ان عملھ��ا كجاسوس��ة حي��ث كان��ت تتح��دي الم��وت م��ن دون أي اكت��راث 

إي�ان ( ـعن�دما كان�ت ف�ي الث8ثيني�ات ب� -وخ8ل الفت�رة الت�ي تل�ت الح�رب التق�ت كرس�تين 

ع8ق��ة  ال��ذي ك��ان ق��د س��رح ح��ديثاً م��ن اس��تخبارات البحري��ة حي��ث ب��دأت بينھم��ا )فلم��نج

  . غرامية

ع8ق�ة واس�تمرت . ا5ثن�ين أخ�ذا يلتقي�ان ف�ي فن�دق اس�مه جرنفي�ل ف�ي دوف�ر أنوالمفارقة 

  . ذلك أنھما انفص8 بعدإ5  فلمنج مع كرستين حوالي السنة

  من يصدق؟ 

ت��ذھب للعم��ل كمض��يفة ب��واخر ف��ي اح��دي  أنھ��اوتنح��در بھ��ا ا0م��ور أكث��ر بحي��ث 

بريطاني��ا ف��ي مطل��ع الخمس��ينيات ب��دت  إل��يتھ��ا الش��ركات الت��ي ل��ديھا أس��طول وعن��د عود

نسانة ضائعة وكانت تسعي للع8ق�ات الغرامي�ة والرفق�ة كلم�ا اس�تطاعت إكرستين وكأنھا 
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  . ذلك سبي8ً  إلي

نه أدمن علي شرب الكحول أومع ذلك فإن تأثيرھا لم يغادر مخيلة إيان فلمنج بحيث 

  . دون توقف وأصبح كلما يتذكر كرستين يذھب 5حتساء الفودكا من

  : النهاية جاءت مأساوية

كان���ت ت���ربط كرس���تين ع8ق���ة ص���داقة بالم���دعو ج���ورج  ١٩٥٢وبحل���ول ص���يف ع���ام 

ظ��8 يتواص��8ن و ..ح��دي الس��فنإمول��دوني ال��ذي التقت��ه عن��دما كان��ت تعم��ل كمض��يفة ف��ي 

وكان�ت دواخ�ل . وكان جورج يعم�ل بواب�اً ف�ي ن�ادي ا�ص�8ح ف�ي لن�دن ب�ول م�ول ..ويلتقيان

رب بالشھوة الغرائزية لكرستين لكنھا كانت دائماً تصده وتقول ل�ـه بأنھ�ا تعتب�ره جورج تضط

  . صديقاً 

شاھد كرستين تتمش�ي ف�ي أح�د ش�وارع  ١٩٥٢ولكن في السابع عشر من يونيو عام 

وبعد ذلك بفترة التقي .. ثورة من الغيرة أوقدت غضبه الكامنفانتابته لندن مع رجل آخر 

تغ��ادر لن��دن للع��يش ف��ي  أنتن��وي  أنھ��اجوابھ��ا وق��د أخبرت��ه  وك��ان ال��رفض ھ��و أيض��اً بھ��ا 

  . كونتنت لمدة سنتين علي أقل تقدير

وما كان من جورج مولدوني الذي يع�يش ف�ورة غض�ب إ5 أن يس�تل س�كيناً ويطع�ن 

وعلي ا0كثر أنھا توفت مباشرة أما جورج فبعد محاكمة طويلة صدر  ..كرستين في قلبھا

 .قهتم شنثم .. بإعدامهالحكم 

تتح�دي  أنحقاً إنھا نھاية مأس�اوية وغي�ر مقبول�ة 5م�رأة جميل�ة وش�جاعة اس�تطاعت 

من مرة في زمن الحرب لذا فإن قصتھا علي الجانب اYخر فيھ�ا الكثي�ر م�ن  أكثرالموت 

كيف خلدھا اليوم  -فلمنج  إبان -الحزن فھي لم تعش لتري الشخص الذي أحبھا ذات يوم 

  .د فتاة بوند ا0وليكبطلة في شخصية فيسبر لين

* * *  
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ISPPP@HÞbÔnÇaë@ÞbînËa@ @

 .سبتمبر ١١كضريبة 0حداث  نفذتھا مراكز استخباراتية أمريكية حول العالم

المركزي���ة أن وكال���ة ا5س���تخبارات  كش���فت وس���ائل ا�ع���8م ف���ي الو5ي���ات المتح���دة

ا0مريكية أقامت شبكات سرية بالتع�اون م�ع الحلف�اء ف�ي أوروب�ا والش�رق ا0وس�ط وآس�يا 

 . لمكافحة ا�رھاب

بل�داً ف�ي  ٢٤تت�وزع عل�ى .. أن ھذه الشبكات ومركزھا العام في فرنس�ا إلىوأشارت 

حي��ث يتع��اون العم��8ء ا0مريكي��ون والمحلي��ون ف��ي ھ��ذه ال��دول عل��ى اقتف��اء آث��ار .. الع��الم

 . شتبه فيھم وجماعات إرھابيةم

 أش��ارو. وذك��رت أن وكال��ة ا5س��تخبارات ا0مريكي��ة ت��وفر ا0م��وال والتقني��ات للعم��ل

نق8ً عن شھادة سرية أمام الكونجرس أن ھذه الشبكات نجحت في تنفيذ أكث�ر م�ن التقرير 

 . ٢٠٠١ )أيلول( سبتمبر ١١آ5ف عملية اعتقال واغتيال منذ أحداث  ٣

الش��بكات تعم��ل متج��اوزة أجھ��زة ا0م��ن وا5س��تخبارات ف��ي دول وكش��فت أن ھ��ذه 

 . المراكز وتتعاون مع عناصر محلية تعينھا الحكومة الحليفة

م�ن ح�رج ا�دارة ا0مريكي�ة م�ع حلفائھ�ا بع�د الكش�ف ع�ن الس�جون يزيد لذلك وجاء 

 دول أوروبي�ة غربي�ة ٨السرية والط�ائرة الت�ي ت�ديرھا ا5س�تخبارات ا0مريكي�ة ف�ي نح�و 

 . وشرقية وآسيوية وشرق أوسطية

وكال�ة ا5س�تخبارات بعض ق�ادة ھذه التسريبات جاءت على خلفية خ8ف بين جاءت 

وال��ذي يرغ��ب ف��ي إدخ��ال .. وم��ديرھا الجدي��د بيت��ر ج��وس الم��والي لب��وش.. ا0مريكي��ة

وش��ككت المص��ادر ذاتھ��ا ف��ي ا0رق��ام الت��ي كش��فت عنھ��ا  ..تغيي��رات جذري��ة ف��ي الوكال��ة

أل��ف  ٨٣أن الو5ي��ات المتح��دة اعتقل��ت من��ذ ب��دء حربھ��ا ض��د ا�رھ��اب  تس��ريبات تفي��د

ورجح�ت المص�ادر أن يك�ون ال�رقم  ..آ5ف ث8ثال� )C. I. A( ـغير معتقلي ال�.. شخص
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 ٢٤خاصة أن الو5يات المتحدة تدير معتق8ت س�رية ف�ي أكث�ر م�ن .. أكبر من ذلك بكثير

 . من بينھا دول عربية.. دولـة حول العالم

تق���ارير نش���رت ف���ي الو5ي���ات المتح���دة أك���دت أن ا5س���تخبارات المركزي���ة وكان���ت 

 . دول شرق أوسطية إلىشخصاً نقلتھم  ١٥٠معتقلين واختطفت  ١٠٨ا0مريكية قتلت 

 : املخابرات األمريكية يف أفغانستان

كشف جنرال أمريكي في أفغانستان أن الوضع في ھذا البل�د ي�زداد .. من جھة أخرى

ب�اتوا  "طالب�ان"أن مس�لحي  إل�ىوأش�ار .. ا تص�وره ا�دارة ا0مريكي�ةسوءاً على عك�س م�

 ١٨(ا0مر الذي يھدد بإحباط قرار بسحب معظم القوات ا0مريكية .. أكثر تنظيماً وخطراً 

وذكر الجن�رال قائ�د كتيب�ة . العراق إلىوإرسالھم .. من أفغانستان بحلول العام المقبل) ألفاً 

أى جن�دياً أمريكي�اً  ٨٧ي كان أكثر دموية حيث ش�ھد مقت�ل نسور الصحراء أن العام الحال

نصف مجموع القتلى ا0مريكيين منذ بداية غزو أفغانستان في ديس�مبر عن ما يزيد بقليل 

٢٠٠١ . 

وتوقعت مصادر أمريكية أن يزيد الوض�ع س�وءاً ف�ي أفغانس�تان ح�ال اس�تبدال ق�وات 

5 تحب�ذ ا5ش�تباكات المباش�رة ف�ي  "والنات"0ن قوات .. حلف ا0طلسي بالقوات ا0مريكية

 . المناطق الوعرة كأفغانستان

5نس�حاب اض�طراري م�ن  "تجرب�ة" ھ�و وتساءلت المصادر عم�ا إذا ك�ان ا5نس�حاب

  العراق

وسياسـتها يف جتنيـد   ".. لوكرييب " ودورها يف حادث .. املخابرات اإلسرائيلية

  !! والشرق األوسط.. عمالءها يف مصر

" أل�ف كتاب�ا"ج�وردون توم�اس " اد ا�س�رائيلي الس�ابقين وي�دعى أحد رؤس�اء الموس�

.. كشف فيه أسرار وحقائق خافي�ة" التاريخ السري للموساد.. جواسيس جدعون" بعنوان 
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فھ�ل .. واتھ�ام إي�ران بھ�ذه الحادث�ة" لوكربي " ومنھا تأكيده عدم مسئولية ليبيا عن حادثة 

.. أم أنھ��ا كذب��ة أخ��رى م��ن أك��اذيبھم.. ي��ا؟خاص��ًة بع��د ثب��وت ب��راءة ليب.. ھ��ذه ھ��ي الحقيق��ة

  . رئيس الموساد السابق في كتابه.. فلننظر ماذا قال

كان�ت .. الت�ي تفج�رت ف�وق ل�وكربي.. أن طائرة الب�ان ام" جوردون توماس " يقول 

حيث وجدت احدى حق�ائبھم .. تضم بين ركابھا ضباطاً من وكالة ا5ستخبارات ا0مريكية

فيما بعد أن الموساد وبمساعدة المخ�ابرات ا�نجليزي�ة قام�ت بس�رقة وتبين .. فارغة تماماً 

وكان��ت عب��ارة ع��ـن مس��تندات تؤك��د ت��ورط إس��رائيل ف��ي تج��ارة .. محتوي��ات ھ��ذه الحقيب��ة

  . المخدرات في الشرق ا0وسط وأخرى تتعلق بصفقات أسلحة إسرائيلية سرية

عل�ى السب�ـل الت�ي  وتأتي ھذه المعلوم�ات لتض�اف إل�ى أخ�رى ش�بيھة ت�راكم ال�د5ئل 

وذل�ك تحس�باً .. تعتمدھا إسرائيل في محاو5تھا ل8ستغناء عن الدعم ا0مريكي 5قتص�ادھا

حي�ث ارتفع�ت أص�وات أميركي�ة .. لمحاو5ت تقنين ھ�ذا ال�دعم بع�د نھاي�ة الح�رب الب�اردة

ومنھا تقليص .. تطالب بوضع استراتيجية م8ئمة للمصالح ا0مريكية لما بعد ھذه الحرب

 . عم ا0مريكي الموجه أساساً لمواجھة الشيوعية والذي لم يعد مبرراً بعد سقوطھاالد

ولق�د تب�ين حت�ى اYن عج��ز إس�رائيل ع�ن تحقي��ق اس�تق8ليتھا ا5قتص�ادية با0س��اليب  

خصوصاً عندما نأخذ في ا5عتبار أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يص�ل .. المشروعة

.. وھو يعادل مثيله في بعض الدول ا0وروبية الكب�رى.. الف دو5ر سنوياً  ١٦إلى حدود 

  : ومن أمثلة الكسب ا�سرائيلي ال8 مشروع المدعومة با0دلة نذكر

الت��ورط ف��ي تج��ارة المخ��درات ف��ي المنطق��ة وف��ي الع��الم ولك��ن م��ع التركي��ز عل��ى  - 

ي وھ�و اخت�راق يجم�ع ب�ين الكس�ب الم�اد.. اختراق الدول العربية المجاورة بھ�ذه التج�ارة

  . وبين التخريب المعنوي وا5نساني لھذه الدول

  .. صفقات ا0سلحة السرية مع جھات متعددة - 
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أميركية في أغلبھا وتحصل عليھا اسرائيل (العسكرية  -بيع ا0سرار التكنولوجية  - 

وب�رزت م�ن ھ�ذه الص�فقات ف�ي الع�ام ).. عن طريق التجسس والعلماء اليھود ا0مريكيين

 ٢٠٠٠وظھرت شكوك جدي�دة ف�ي أبري�ل .. رمتھا اسرائيل مع الصينتلك التي أب ١٩٩٩

  . حول صفقة اسرائيلية لبيع طائرات ا0واكس إلى الصين

وھ�ؤ5ء .. حماية أثرياء اليھود المطل�وبين م�ن العدال�ة الدولي�ة واس�تقطاب ث�رواتھم -

ق وذل�ك وف�.. المجرمون يتحولون إل�ى م�واطنين إس�رائيليين ف�ور وص�ولھم ال�ى اس�رائيل

  . قانون العودة اليھودي

وه� ���	ت ��
�دة .. ا�
��	ت �� ا����� ا�
	���� ا������ -


�ة�����.. ا�  .. و�� �'&%$ �# أ!	�� �	 ا

حي��ث تح��ول بعض��ھم إل��ى الص��فوف .. المش��اركة اليھودي��ة ف��ي الجريم��ة المنظم��ة -أ

ب�الكرملين ط�ـوال  ومنھم رجل المافيا الروس�ي بيريزينوفيس�كي ال�ذي تحك�م.. ا0ولى فيھا

  .. عھد يلتسين والذي 5يزال نافذاً في عھد خلفه بوتين

مش���اركة إس���رائيلية ع���ن طري���ق ض���باط متقاع���دين يقوم���ون ب���أدوار تدريبي���ة  -ب

  ).. خاصة في كولومبيا(واستشارية لتجار المخدرات 

التس��ھي8ت الت��ي تق��دمھا اس��رائيل بص��ورة مموھ��ة لزعم��اء الجريم��ة المنظم��ة  -ج

  .. مولمصالحھ

حي�ث نج�د بص�مات .. المشاركة ا5سرائيلية النشطة في تج�ارة ا0س�لحة وتھريبھ�ا -د

  . اسرائيلية في مناطق الفوضى في العالم كافة

.. تھريب البضائع ا5سرائيلية الى الدول العربية بكل الوسائل ا5حتيالية المتاحة -ھـ 

ص أو عب�ر ال�دول العربي�ة بما في ذلك تزوير شھادات المنشأ وإع�ادة التص�دير عب�ر قب�ر

  . المتاخمة 5سرائيل
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ومنھ�ا م�ا ت�م الكش�ف في�ه .. ا0موال الق�ذرة) غسيل(المشاركة في عمليات تبييض -و

) ١٩٩٩(ع��ن دور الموس��اد ف��ي فض��يحة غس��يل ا0م��وال الروس��ية ف��ي الو5ي��ات المتح��دة 

وب��ين  حت��ى أن بعض��ھم رب��ط بينھ��ا.. روس��ية -والت��ي تس��ببت بأزم��ة دبلوماس��ية أميركي��ة 

  اس���������������������������������������������������������������������������������������������تقالة يلتس���������������������������������������������������������������������������������������������ين 

  .. ١/١/٢٠٠٠في 

دفن النفايات النووية والكيميائية في أراض عربية محتلة أو متاخمة لحدود الدول  -ز

  .. العربية

فق�د ك�ان اليھ�ودي .. وجود أصابع يھودية في الكوارث ا5قتصادية العالمي�ة كاف�ة -ح

ھ��ودي ج��ورج ش��وروش بيريزينوفيس��كي مس��ؤو5ً ع��ن ا�نھي��ار ا5قتص��ادي الروس��ي والي

  .. الخ …كان مسؤو5ً عن انھيار النمور اYسيوية

وا0م�ر يحت�اج .. وما خف�ي منھ�ا أكث�ر مم�ا ھ�و معل�ن.. بيع معلومات الجاسوسية -ط

  . إلى بضع سنوات كي تتضح ھذه ا0سرار

تب�دى ف�ي (ابتزاز العالم تحت ستار الھولوكوست وصو5ً 5بتزاز الفاتيكان نفسه  -ك

وصو5ً إلى مطالبة المص�ارف السويس�رية بكمي�ات ھائل�ة ) با ا0خيرة �سرائيلزيارة البا

  . من الذھب بحجة أنھا مسروقات نازية من أموال اليھود

.. التدخل في الشئون الداخلية للعديد من الدول ومحاولـة ابتزازھا بص�ور مختلف�ة -ل

النمس�ا بع�د انتخ�اب  تل�ك الض�جة الت�ي أثارتھ�ا إس�رائيل ح�ول.. وأحدث ا0مثلة على ذل�ك

حيث 5 تزال إسرائيل تحاول تحقيق المكاسب مقابل تخفيف الضغوطات .. ھايدر اليميني

  .. على النمسا

ه23 ه� ا���	ذج ا��� �+	ول إ!�ا-�, � �ه	 �+*�( آ%	���	 

 �����ا>��;	د�� و�� ذ�: 9�� �+	89 �67 و5
�� دو��� �4	��� اذ 
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  .. الخارجية ا0مريكيةأعلى نسبة من المساعدات  -أ

اعتبارھا دولـة نظيفة من ا�رھاب ومن دعمه بالرغم من تحديھا المتكرر  -ب

  .. للقرارات الدولية

بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن تجاھ�ل كونھ�ا مجتمع�اً .. اعتبارھا واحة ديمقراطية في المنطقة -ج

  . عسكرياً يحكمه جنرا5ت

  ). تقارير المخالفةبالرغم من ال(دولـة تحترم مبادئ حقوق ا5نسان  -د

تحتكر تمثيل المصالح ا0مريكي�ة والغربي�ة ف�ي المنطق�ة حت�ى بع�د زوال الخط�ر  -ھـ

  . الشيوعي

لھذه ا0سباب مجتمعة يتھيب ا�ع8ميون والمفكرون الغربيون التعامل الواقعي م�ع  

حت��ى 5 يلق��وا النب��ذ والعق��اب الل��ذين .. حق��ائق الش��رق ا0وس��ط والتج��اوزات ا5س��رائيلية

) الص�ھيونية(وعومل�وا وف�ق المب�ادئ الروماني�ة .. 5قاھما زم�8ء لھ�م تج�رءوا عل�ى ذل�ك

  . الجاھزة لتجاھل الليبرالية في مثل ھذه الحا5ت

أما عن مناسبة استحضار ھذه المعطيات فھي متشعبة ومنھا مأزق المس�ار اللبن�اني  

حي��ث تق��وم بتھدي��د ).. المافي��ا(الس��وري ال��ذي تح��اول اس��رائيل اختراق��ه عل��ى طريق��ة  -

الو5ي��ات (وابت��زاز ا0ط��راف كاف��ة وتص��ر عل��ى وج��ود ط��رف يق��دم لھ��ا مكاس��ب مالي��ة 

لكن مناس�بة ممي�زة م�ن جمل�ة مناس�بات دعتن�ا 5ستحض�ار ھ�ذه ).. المتحدة في ھذه الحالة

والمناس��بة ھ��ي دراس��ة ق��دمتھا باحث��ة م��ن جامع��ة ب��ن .. الحق��ائق وھ��ي تتعل��ق بالمس��تقبل

وال�ى .. تشير ال�ى نموطبق�ة م�ن ملي�ونيرات المخ�درات ا5س�رائيليينجوريون ا5سرائيلية 

وج���ود ع8ق���ات وثيق���ة بي���نھم وبي���ـن بع���ض كب���ار ض���باط الش���رطة ا5س���رائيليين ال���ذين 

عل��ى مب��الغ طائل��ة تح��ول إل��ى حس��اباتھم المص��رفية ف��ي .. نتيج��ة ھ��ذه الع8ق��ة.. يحص��لون
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التجار ب�دأوا يلج�أون إل�ى حل�ول  كما تشير ھذه الدراسة الى أن ھؤ5ء.. الو5يات المتحدة

حيث تفت�ق ).. مخدر رخيص ورائج(وخصوصاً البانجو .. عملية تخفض تكلفة بضاعتھم

التي تقيم ع8ق�ات م�ع إس�رائيل .. ذھنھم عن تصدير شتول ھذا المخدر إلى الدول العربية

وف��ي ذل��ك ت��وفير مھ��م ف��ي التك��اليف واعتم��اد عص��ري لمب��دأ الش��ركة .. لزراعتھ��ا ھن��اك

منھ��ا رخ��ص ا0راض��ي والي��د العامل��ة .. حي��ث يط��اول الت��وفير عناص��ر عدي��دة.. م8ق��ةالع

ھنال��ك مكس��ب الس��بق ال��ذي .. وھ��ذا ھ��و ا0ھ��م.. ث��م.. وت��وفير تك��اليف ومخ��اطر التھري��ب

وھك�ذا .. يحققه التجار ا�سرائيليون في ما يتعلق بمس�تقبل تج�ارة المخ�درات ف�ي المنطق�ة

  .. ويحسبون الحسابات لمختلف ا5حتما5ت فإنھم يفكرون دائماً في المستقبل

ولقد وصلت القضية الى الكنيست ا�سرائيلي حيث أثارھا عضو ينتمي الى حزب  
إ5 أننا .. مؤكداً أنه يملك الوثائق التي تدين التجـار وضباط الشرطة معاً .. العمل الحاكم

أجھزة ا5ستخبارات نتساءل عما إذا كان يمكن للجھتين معاً أن يعم8 بعيداً عن أعين 
ا�سرائيلية وا0مريكية معاً؟ وعن مدى تورط ھذه ا0جھزة مع ھؤ5ء؟ وعن إمكانية 

" جواسيس جدعون "التدخل الفاعل لمنع كل ھذا؟ وعن ھذا السؤال ا0خير أجابنا مؤلف 
ولكن من يجيبنا عن سؤال منع ھذه الزراعات في لبنان ".. جوردن توماس " المدعو 

حصاره ا5قتصادي الضاغط وليس 0سباب أخ8قية أو انسانية؟ وكيف بھدف اتمام 
تصنع ھذه ا0خ8قيات وا5نسانيات وتطبق على الجميع لتستثني منھا إسرائيل؟ وھل 
يعني ذلك أن من شروط الس8م احتكار إسرائيل لتجارة المخدرات حتى تكفل لنفسھا 

من لھا مستقبلھا؟ أم أنھا سياسة دخ8ً يعوضھا من خفض المساعدات ا0مريكية لھا ويؤ
بأسعار في متناول ا0يدي ) وغيره من مواد ا�دمان(التطبيع عن طريق البانجو 

الھادفة لتحويل ا0غيار من العـرب (لقد يئست إسرائيل من كل أساليب التطبيع .. الفقيرة؟
ظافته إلى مجرد أسماك ملونة في حوض يتفرج عليه ا�سرائيليون ويتحكمون بمياھه ون

فھل يتحرك مكتب المخدرات في .. وھا ھي تلجأ إلى أسلوب التطبيع بالبانجو) وغذائه
وھل يمكن 0حد أن يخبرنا بالحصة ا�سرائيلية في سوق المخدرات : ا0مم المتحدة

من يحمينا : العالمي المسموح بھا أميركياً؟ وكلھا أسئلة فرعية 0ن السؤال الرئيسي يبقى
  .ئيلي في صورته ھذه كما في صوره ا0خرىمن ا�رھاب ا�سرا

***  
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م����ن .. واYن الس����ؤال ال����ذي نخ����تم ب����ه قراءتن����ا تل����ك لع����الم ص����ناعة الجواس����يس

.. 5 أح���د.. ا�جاب���ة.. يس���تطيع إيق���اف قط���ار الجاسوس���ية والتخ���ابر ب���ين جمي���ع ال���دول

 يس��ير عل��ى قض��يبين مت��وازيين أح��دھما ھ��و قض��يب.. فھ��و سيس��تمر دائم��اً ف��ي طريق��ه

ليھ���بط من���ه .. ويتوق���ف القط��ار م���ن آٍن Yخ��ر.. واYخ���ر ھ��و قض���يب البطول��ة.. الخيان��ة

يحمل����ون ف����ي حق����ائبھم زاد  ..الجواس����يسف����ى ك����ل محط����ٍة م����ن محطات����ه المزي����د م����ن 

ويحمل��ون .. الطري��ق الش��اق والص��عب م��ن الكراھي��ة الت��ي يق��ابلون بھ��ا ف��ي ك��ل مك��ان

لم���ن  "الخيان���ة  "خ���تم ف���ي جي���وب س���رية ف���وق قل���وبھم ج���وازات س���فر مختوم���ة إم���ا ب

لم���ن يق���دم  "البطول���ة  "أو بخ���تم .. يبيع���ون أوط���انھم م���ن أج���ل حفن���ة م���ن ال���دو5رات

.. وأمام����ه.. و يس����ير ك����ل م����ن ا5ثن����ين ف����ي طريق����ه.. نفس����ه طواعي����ة ف����داءاً لوطن����ه

إم����ا بحب����ل المش����نقة ال����ذي ينتظ����ره إن ت����م الق����بض .. ش����بح الم����وت يط����ارده.. أوخلف����ه

  .من أية جھة.. ه في أي لحظةأو بطلقة رصاص قد تأتي.. عليه

***  
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  ٤٤  ......................................................................................................  :السويس محلة

  ٤٧  ...............................................................................................  ..اهلواء على اعتراف

  ٤٨  ................................!!ا8لكترونية القرصنة وسياسة.. الذرية الطاقة جاسوس.. صابر محمد

  ٥٠  ..........................  !!المخابرات أجھزة أحضان في الوھم عن الباحثين وسذاجة.. توفيق جديم

  ٥١  .............................  !!التطبيع طريق عن الدول اقتصاد وتدمير اختراق وسياسة.. عزام عزام

  ٥٣  .......................................المخدرات دوامة في المجتمعات إغراق وسياسة.. موسى سمحان

  ٥٤  .................................................الخارجية البعثات ط.ب تجنيد وسياسة.. الفي.لي شريف

 من ا8ختراق وسياسة.. اSمريكية المركزية المخابرات تاريخ في عار وصمة أكبر.. سنھان روبرت

  ٥٥  ...........................................................................................................  !!الداخل

  ٥٦  .......................................................................................................  :روبرت نشأة

  ٥٧  ..................................................................................................  :فاشلة أويل حماولة

  ٥٧  ......................................................................................................  :جديدة وظيفة

  ٥٨  ...................................................................................................  :الفقر من اخلوف

  ٥٩  ......................................................................................  :الفيدرايل املكتب رجال يقظة

  ٦٠  ........................................................................................................  :اخليط بداية

  ٦١  ................................................  !!العقيدة أجل من التجنيد وسياسة.. اSسطورة.. فيلبي كيم

  ٦٤  ............................  !!اللزوم عند العم.ء وتصفية.. الجنس طريق عن التجنيد سياسة.. كاميليا

  ٦٥  .................................................  !!المناسب الوقت في التعامل وإنھاء.. والشوان.. الھجان

  ٦٥  ........................................................................................................  :النكسة بعد

  ٦٦  ...........................................................................................  :أكتوبر حرب يف اهلجان

  ٦٦  ..............................................................................................  :أكتوبر ٦ بعد اهلجان
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  ٦٧  ........................................................................................................  :اهلجان وفاة

  ٦٧  ................................................................................  :وفاته قبل كتبها كما اهلجان وصية

  ٦٩  .....................................................................................................  الشوان جمعة

  ٧٢  ......................................................................  ..رئاسية بأوامر وعودة.. مبكر اعتزال

  ٧٤  ...................................................  !!القرن وجاسوسة.. الجاسوسية أميرة.. كيلر كريستين

  ٧٥  .......................................................................................  :متوقعة غري وخربات قدرات

  ٧٥  .................................................................................................  :املفضلة جاسوسيت

  ٧٦  ..............................................................................................  :جرنفيل كرستني حياة

  ٧٦  ........................................................................................................  :فاشل زواج

  ٧٦  .......................................................................................................  :شاق تدريب

  ٧٧  ............................................................................................................  :الفـرار

  ٧٧  ............................................................................................  :التميز من خاصة بصمة

  ٧٩  ..................................................................................................  :التهور حلد جريئة

  ٧٩  ....................................................................................................  :حياا عن كتب

  ٨٠  ...................................................................................................  :والتجوال السفر

  ٨٠  .........................................................................................................  يصدق؟ من

  ٨١  .............................................................................................  :مأساوية جاءت النهاية

Ý–ÐÛa@�ßb¨a@ZæŠÔÛa@ð…b§a@åíŠ’ÈÛaë@ÊaŠ��•@maŠib«ï��@ÖìÏ@E|îÐ•@å�b�  ...........................  ٨٣  

  ٨٤  .......................................................................................  واعتقال اغتيال) ٣٠٠٠(

  ٨٥  .................................................................................  :أفغانستان يف األمريكية املخابرات

 والشرق.. مصر يف عمالءها جتنيد يف وسياستها"..  لوكرييب"  حادث يف ودورها.. اإلسرائيلية املخابرات

  ٨٥  ...........................................................................................................  !!األوسط

  ٩١  ..............................................................................................................  خاتمـة

  ٩٣  ..........................................................................................................  الفھــرس

***

o b e i k a n d l . c o m



٩٦  صناعة اجلواسيس

96  

ÑÛûàÜÛ@ôŠ�c@kn×@ @

  ! إلى أين يا عرب؟؟ -١

  "قراءة فى فكر العقاد الديني  "ھكذا تحدث العقاد  -٢

  . مواعظ الشيطان -٣

  . من قتل أشرف مروان -٤

***@ @

ÉjİÛa@o¤@ @

  )ل النفسيالسمات النفسية وا5جتماعية لRنبياء فى ضوء التحلي!! (آ5م ا0نبياء -١

 !! علم التفاوض -٢

 !! وليالي صدام.. أيام -٣

 )ومقتل أمين عثمان.. التاريخ السري للسادات..!! (أسرار المنصة -٤

 !! أوراق شمس بدران  -٥

 )وقائع عمالة وإغتيال رئيس لبنان بشير الجميل!! (فى بيروت.. وموت.. حب  -٦

 )مأساة مصر تحت أقدام الحكم العسكري(والسيف .. حكم البيادة -٧

 !! عاصمة الضباب والموت الغامض.. دنلن  -٨

 )رواية!! (وجسد.. وجه -٩

 )مجموعة قصصية!! (وإيثارھا.. إيثار اللحظة -١٠

 )مسرحية!! (أشتاتاً أشتوت  -١١

 !! ذاكرة أمة.. مقھى ريش -١٢

 )!! مأساة شاعر قتلته الخيانة(نجيب سرور   -١٣

حل��م كاميلي��ا ال��ذى أس��قطته الوكال��ة اليھودي��ة ف��ى !! (جاسوس��ة عل��ى ع��رش مص��ر -١٤

 )اء الدلنجاتسم

 )أشھر ا�غتيا5ت السياسية التى صدرت عن فتاوى دينية (فتاوى قاتلة  -١٥

***  
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